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RESUMO 
 

 

O ambiente natural sofre alterações climáticas, ambientais e humanas ao longo dos anos. Na 

sociedade moderna, a implantação dos espaços urbanos nem sempre levam em conta os 

elementos naturais da paisagem no momento de intervenção para a edificação das cidades, 

gerando muitas vezes, consequências desastrosas para o ambiente e as pessoas que nela 

vivem. Este trabalho tem a finalidade de apresentar as áreas de suscetibilidade ao movimento 

de massa no perímetro urbano do município de Chapecó-SC, a partir de estudos do solo 

realizados com critérios geológicos e geomorfológicos. Os procedimentos metodológicos 

foram: coleta e ensaios de solos realizados em 10 pontos da área de estudo identificando as 

propriedades físicas e geológicas do mesmo, elaboração de tabelas com as precipitações 

anuais de chuva verificando o volume médio de chuva no município, teste de permeabilidade 

realizado com os anéis de infiltrômetro apresentando a velocidade básica de infiltração no 

solo, cálculos do ângulo de atrito e coesão do solo a partir de dados de 20 pontos de 

sondagem SPT e elaboração de mapas temáticos referente à altimetria, direção de encostas e 

declividade que forneceram informações importantes para a elaboração dos mapas de fator de 

segurança do solo natural e saturado, com e sem vegetação. Os resultados demonstram três 

tipos de solos presente no perímetro urbano do município de Chapecó-SC sendo, 71% de 

Latossolos com declividade máxima de 20 %, 23 % de Nitossolos com declividade de 20 à 

45% e 6% de Cambissolos com declividade de 20 à 75%. Os testes de infiltração de solo 

mostraram que, a velocidade básica de infiltração variou de 64 mm/h a 466 mm/h e auxilia 

nos projetos de drenagem, uma vez que o município vem apresentando nos últimos anos 

irregularidades nas precipitações e um aumento do volume de chuva com média anual de 

1900 mm. Os cálculos e elaboração de mapas apresentaram que, as áreas de maior 

suscetibilidade ao movimento de massa na área de estudo encontram-se em faixas estreitas de 

solo na região sudoeste conhecido como Contorno Viário e bairro Efapi, além de pequenos 

pontos em áreas da região leste e norte. A maioria dessas áreas situa-se em solo do tipo 

Cambissolo com elevada declividade. Estes solos quando saturados e sem vegetação 

apresentam-se como áreas instáveis e necessitam de maior atenção devido ao fator de 

segurança ser inferior a 1. Esses resultados subsidiam as ações de gestão e planejamento 

urbano identificando as possíveis áreas de riscos, uma vez que, a maioria delas ainda não foi 

ocupada e estão dentro do perímetro urbano do município. 

Palavras-chave: Suscetibilidade ao Movimento de Massa. Fator de Segurança do Solo, 

planejamento urbano. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The natural environment has undergone climate, environmental and human changes over the 

years. In modern society, the implantation of urban spaces does not always take into account 

the natural elements of the landscape at the moment of intervention for the construction of 

cities, often generating disastrous consequences for the environment and the people who live 

in it. This work has the purpose of presenting the areas of susceptibility to mass movement in 

the urban perimeter of the municipality of Chapecó-SC, based on soil studies conducted with 

geological and geomorphological criteria. The methodological procedures were: soil sampling 

and tests carried out at 10 points of the study area, identifying the physical and geological 

properties of the same, elaboration of tables with the annual rainfall, verifying the average 

rainfall volume in the municipality, the infiltrator rings presenting the basic velocity of 

infiltration in the soil, calculations of the angle of friction and soil cohesion from data of 20 

points of SPT probing and elaboration of thematic maps referring to the altimetry, direction of 

slopes and slope that provided important information for the preparation of the maps of factor 

of safety of the natural and saturated soil, with and without vegetation. The results show three 

types of soils present in the urban perimeter of the municipality of Chapecó-SC, 71% of 

Latosols with a maximum slope of 20%, 23% of Nitosols with a slope of 20 to 45% and 6% 

of Cambisols with a slope of 20 to 75%. The soil infiltration tests showed that the basic 

infiltration velocity of all the evaluated points ranged from 64 mm  ha to 466 mm  and aids in 

drainage projects, since the municipality has presented in recent years irregularities in rainfall 

and an increase in rainfall with an annual average of 1900 mm. The calculations and mapping 

showed that the areas of greatest susceptibility to mass movement in the study area are in 

narrow bands of soil in the southwest known as Road Contour and district Efapi, as well as 

small points in areas of the eastern region and north. Most of these areas are located on 

Cambisol soil with high slope. These soils when saturated and without vegetation present as 

unstable areas and need more attention due to the safety factor being less than 1. These results 

subsidize the management and urban planning actions identifying the possible risk areas, 

since the most of them have not yet been occupied and are within the urban perimeter of the 

municipality. 

 

Keywords: Susceptibility to Mass Movement. Soil Safety Factor, urban planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nas cidades brasileiras é cada vez mais visível o ambiente natural exposto à agressões 

e impactos, resultado do desenvolvimento urbano com concentração populacional e 

industrialização. Nesses casos, não é tão difícil perceber a influência do comportamento social 

no ambiente, uma vez que, não há histórico de destruição por vulcões e terremotos e poucos 

registros de tornados ou furacões, mas há muitos registros de calamidades naturais na defesa 

civil, que inclusive afetam a qualidade de vida da população, como é o caso de deslizamentos 

de terras, transbordamento de rios e canais, alagamentos, entre outros. 

 Observa-se que as ações do homem referentes à exploração dos ambientes urbanos da 

sociedade moderna, nem sempre levam em conta os elementos naturais da paisagem – cursos 

d’água, vegetação e relevo – no momento de intervenção para o desenvolvimento do espaço, 

gerando muitas vezes, conseqüências desastrosas para o ambiente e às pessoas que nela 

vivem, quando ocorrem eventos naturais atípicos como grandes volumes de chuvas. Com o 

aumento da população urbana nas últimas décadas esses problemas se tornaram mais intensos. 

 Segundo os dados do Censo do IBGE entre os anos de 1991 e 2010, a população 

urbana brasileira cresceu de 75,4% para 84,3% respectivamente e apresenta perspectiva de 

aumento dessa porcentagem. Muitos municípios brasileiros receberam essa concentração 

populacional na área urbana na transição do século XX para o XXI, resultado do processo de 

migração rural ocorrido na época. Santos (2005, p. 80) fez um estudo sobre a urbanização 

brasileira e apresenta um crescimento maior das populações que vivem em aglomerações com 

mais de 20.000 habitantes do que do total da população urbana do país. Muitas pessoas 

deixaram o campo e ocuparam as cidades em busca de novas oportunidades de vida. O IBGE 

apresenta dados que demonstram a migração populacional para as cidades e o esvaziamento 

do campo após 1970. Vasconcelos & Gomes (2012) pesquisaram sobre a experiência 

brasileira de transição demográfica após 1950 e mostram outros fatores que auxiliaram para 

essa explosão demográfica como o aumento da expectativa de vida e os baixos índices de 

mortalidade infantil. As cidades por sua vez, tiveram dificuldade de absorver esse contingente 

populacional deixando de planejar seu espaço e de oferecer qualidade de vida à população.  

 O município de Chapecó, localizado na região oeste de Santa Catarina também 

apresentou um leve crescimento populacional na área urbana, passando de 87,7% em 1991 

para 91,6% em 2010 e segundo estimativas do IBGE essa porcentagem pode aumentar ainda 

mais. 
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 Um dos principais fatores que estimularam esse crescimento, além dos já citados 

anteriormente, foi a instalação de indústria e a conseqüente oferta de mão de obra. Estudos 

mostram que: “A formação e o crescimento de Chapecó estão intimamente ligados ao setor 

agroindustrial (...). O desenvolvimento e a expansão agroindustrial tem transformado os 

espaços, não só da cidade, mas também da região.” (FACCO, FUJITA E BERTO (2014, P. 

188). 

 Esse crescimento populacional inserido num contexto de mudanças climáticas 

possibilita a reflexão sobre a abordagem da expansão e ocupação do solo no planejamento 

urbano, levando em consideração as limitações da área a ser ocupada. O descaso nesse 

processo pode gerar conseqüências naturais desastrosas, às vezes irreversíveis, ou as 

chamadas “situações de calamidade pública” em que o Estado deve prestar socorro à 

população. Monitorar as áreas de risco e planejar as áreas futuramente ocupadas são ações 

necessárias para proporcionar mais qualidade de vida à população. 

 O planejamento urbano é ação complexa e fundamental na organização e 

desenvolvimento de uma cidade. Traz preocupações relacionadas às possíveis alterações da 

paisagem em determinadas áreas, identificando os riscos, reordenando os espaços e reduzindo 

os impactos no ambiente. Envolve órgãos e profissionais responsáveis pela fiscalização, 

planejamento e execução das atividades e investimentos públicos necessários, buscando 

harmonizar a conservação do meio ambiente e possibilitando o crescimento econômico da 

cidade. 

 A análise geomorfológica de uma área torna-se necessária para o planejamento 

urbano, uma vez que, apresenta características fundamentais no processo de ocupação de um 

espaço. De acordo com Cavalcanti, ela “compreende o entendimento das ações dos agentes 

modeladores da paisagem e os processos pelos quais as paisagens são reafeiçoadas num 

eterno diálogo entre desgaste e deposição” (CAVALCANTI, 2012, P.15). 

 Conhecer a dinâmica da paisagem urbana, desde a composição do solo até a ocupação 

dos espaços, possibilita monitorar os impactos ambientais que podem ocorrer em diversas 

áreas, mas tem características próprias a partir da relação entre os agentes naturais e 

antrópicos. 

 Com base nesse contexto, o presente trabalho procura subsidiar o planejamento urbano 

do município de Chapecó com preocupações referentes ao crescimento urbano, auxiliando 

esse processo através de estudos baseados em critérios geológicos e geomorfológicos, 
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identificando as áreas mais suscetíveis às alterações da paisagem, especificamente os 

movimentos de massa, que apresentam riscos e necessitam de maior atenção. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 O crescimento populacional brasileiro das últimas décadas fez com que houvesse uma 

grande concentração humana nas regiões metropolitanas. O planejamento e a infraestrutura de 

muitas cidades não acompanharam a mesma proporção do crescimento populacional. Sem a 

ordenação deste crescimento, as conseqüências geradas ao meio ambiente podem se reverter 

contra o homem, prejudicando-o. 

As conseqüências deste processo inadequado de crescimento são as já comuns em 
todas as cidades grandes, falta de condições sanitárias mínimas em muitas áreas, 

ausência de serviços indispensáveis à vida das pessoas da cidade, destruição de 

recursos de valor ecológico; poluição do ambiente; condições precárias de habitação. 

(MOTA, 1999, p.18) 

 

 A aceleração no crescimento urbano manipulada por interesses econômicos, leva ao 

uso inadequado na ocupação do solo sem considerar os fatores fisiográficos. As condições 

topográficas, geológicas e hidrológicas relacionadas ao clima e ao panorama são 

fundamentais para fornecer salubridade às cidades. Dessa forma, a presente pesquisa torna-se 

fundamental, pois possibilita a elaboração de carta de uso do solo urbano e carta de 

declividades de locais suscetíveis a escorregamento, auxiliando no processo de ocupação do 

solo urbano da cidade de Chapecó- SC e melhorando as condições para quem tem que tomar 

as decisões sobre o planejamento desta cidade. 

 Em fins do século XX aumentou a preocupação a cerca de buscar soluções para 

enfrentar os problemas do excesso populacional nas cidades, mas ainda no início do século 

XXI é possível visualizar a presença de problemas, resultado do crescimento urbano acelerado 

e da falta de planejamento na ocupação do solo urbano. Diversos estudos são realizados sobre 

essa temática orientando os gestores ao planejamento no processo de urbanização, mas 

nenhum trata especificamente de um estudo de caso referente ao movimento de massa no 

perímetro urbano do município de Chapecó-SC. Essa pesquisa possibilita conhecer de forma 

mais detalhada, com critérios geomorfológicos, o uso do solo em áreas já urbanizadas e áreas 

de ocupação futura neste município, minimizando os impactos ambientais e humanos. 

 Chapecó, também apresenta esse crescimento populacional urbano no final do século 

XX saindo de 95.743 em 1991 para 183.530 habitantes em 2010 (IBGE, 2017). Todo esse 

crescimento não foi acompanhado de infraestrutura e trouxe problemas ao município, que em 

períodos de muitas chuvas apresenta transbordamento de rios e alagamentos devido ao 



15 
 

 
 

excesso de impermeabilização do solo. Pergunta-se: quais as áreas que apresentam 

suscetibilidade ao movimento de massa no perímetro urbano do município de Chapecó-SC 

que podem causar riscos à população no momento desses eventos? 

 Esses problemas podem ser evitados com o planejamento urbano, conforme estuda 

Ney Lyzandro Tabalipa quando diz: 

No planejamento urbano atual, o seccionamento e a correspondente destinação das 

áreas deverão ser feitos através de características fisiográficas e econômicas, tanto 
pela superfície abrangida pelo perímetro urbano como do território adjacente, onde a 

expansão urbana alcançará. Esse tipo de planejamento ocorre porque muitas vezes 

esta atribuição recai apenas sobre um profissional despreparado para lidar com as 

variáveis como o meio físico, e que podem resultar em disfunções e degradações, 

causando problemas ambientais. (TABALIPA, 2002, p.03)  

 

 Com a utilização de fatores geológicos e geomorfológicos no planejamento urbano da 

cidade de Chapecó-SC, será possível adequar o uso e ocupação do solo, reduzindo a ocupação 

de áreas de risco e mapeando as áreas ocupadas com probabilidade de ocorrência de desastre. 

 Grande parte dos acidentes geológicos ocorridos nas áreas urbanas (assoreamentos, 

movimentos de massa, enchentes e inundações), são resultados da falta de conhecimento dos 

critérios geológicos e geomorfológicos do solo, principalmente no momento de ampliação da 

ocupação do território urbano. Esses acidentes trazem prejuízos à população e ao poder 

público. Conhecer a forma de ocupação urbana do espaço no município de Chapecó e 

desenvolver estudos sobre a utilização correta do uso dos solos, sugerindo ações de gestão e 

planejamento urbano, possibilita reduzir os impactos ambientais e os riscos de acidentes, 

melhorando a qualidade de vida da população. Essa ação preventiva deve ocorrer de forma 

conjunta, detectando os problemas, conhecendo o objeto de estudo e planejando a 

funcionalidade do mesmo, levando em conta as características do sistema natural (meio físico 

e biológico) e do sistema antrópico (o homem e suas atividades). 

 Além do espaço urbano já ocupado de Chapecó-SC, também é necessário identificar 

as futuras áreas aptas para ocupação, evitando o crescimento urbano em áreas de risco. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral: 

 Apresentar através de critérios geomorfológicos o uso e ocupação do solo no 

perímetro urbano de Chapecó-SC, identificando as possíveis áreas suscetíveis aos 

movimentos de massa do solo que podem causar riscos à população. 
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1.2.2 Objetivos Específicos:  

 Elaborar mapas temáticos - declividade, altimetria e direção das vertentes – e mapas 

de uso e ocupação do solo, para subsidiar as ações de gestão e planejamento urbano do 

município de Chapecó-SC.  

 Verificar os tipos de solo existentes na área de estudo e suas características físicas 

(Geotécnicas). 

 Realizar o cruzamento de informações com o objetivo de identificar áreas de risco 

geológico (movimento de massa). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Estudos comprovam o aumento das preocupações na busca de qualidade de vida à 

população. Entre essas preocupações estão às ameaças naturais do meio físico que afetam o 

dia a dia do homem, principalmente nas cidades. Para compreender esse processo é 

fundamental conhecer a definição dos conceitos de planejamento urbano, impactos ambientais 

e geomorfologia, além de outros que dão subsídios a estes, conforme apresentados a seguir. 

 

2.1 PLANEJAMENTO URBANO 

 O processo de desenvolvimento do espaço urbano nem sempre ocorre com 

planejamento. Muitas cidades brasileiras apresentam um crescimento acelerado em pouco 

espaço de tempo e a falta de planejamento traz problemas referentes aos impactos ambientais, 

que reduzem a qualidade de vida da população, além de gerar elevados gastos públicos para a 

correção dos mesmos. Cavalcanti estuda o tema e diz: 

Os planejamentos urbanos, cuja responsabilidade encontra-se na escala local, ou seja, 
é atribuição do município, são norteadores essenciais para a implantação das políticas 

públicas nesta escala, por isto eles deveriam sempre ocupar a posição de destaque nas 

atividades de gestão municipal, e ainda figurar como documentos que a população 

pudesse facilmente e constantemente acessar para avaliar as ações implantadas no 

território, tanto por agentes públicos quanto privados, e a partir daí exercer a cidadania 

no que se refere às práticas de ocupação e uso do solo, impactadas tanto por todos os 

planos setoriais de desenvolvimento postos em prática ao longo do tempo, quanto por 

suas próprias formas de ocupar, usar e encarar a cidade onde vive. (CAVALCANTI, 

2012, p. 23) 

 

 O planejamento urbano é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade, 

tornando-se um instrumento de representação da paisagem urbana com os ambientes 

existentes e pretendidos. Orienta ações preventivas ou corretivas, evitando que áreas 

irregulares sejam ocupadas ou corrigindo, áreas que sofreram ocupações irregulares, além de 

auxiliar na redução dos danos causados por impactos ambientais e aumentar a qualidade de 

vida da população. 

 Há mais de uma década, que preocupações sobre o planejamento urbano começam a 

ser temas de debates. A Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 2001), já mencionava em 

seu texto, no artigo 30, a competência dos municípios em promover o adequado ordenamento 

territorial com planejamento e controle do solo urbano. Mais tarde a Lei Federal nº 10257 de 

10/07/2001 (BRASIL, 2001), trata do Estatuto da Cidade, criando uma política de 

planejamento e desenvolvimento das cidades referente às atividades econômicas e à 

distribuição espacial da população. Mesmo assim, nem sempre os órgãos executores do 

planejamento nos municípios, levam em conta todos os critérios estabelecidos, para a 
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expansão da ocupação humana ou do desenvolvimento econômico. Sendo responsabilidade do 

município os assuntos relacionados ao uso e ocupação do solo, é importante o planejamento, e 

desenvolvimento de ações preventivas, minimizando os impactos ambientais e evitando 

desastres. 

 

2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 A geologia mostra que o meio físico sofre alterações ao longo dos anos, resultado de 

processos naturais e antrópicos. Estes somados ao uso inadequado do solo urbano no processo 

de urbanização podem provocar acidentes geológicos. Nem sempre a população está 

preparada, para enfrentar esses acidentes, que podem provocar desastres e por isso há 

necessidade de preveni-los. 

 

2.2.1 Desastres 

 Observando as ocorrências mundiais nos últimos anos constata-se um aumento dos 

desastres e dos prejuízos decorrentes destes. Pode-se afirmar que, o crescimento das cidades, 

a falta de estudo e planejamento do espaço urbano, contribuíram para o aumento de vítimas 

resultado desses sinistros naturais. 

 Em muitos casos a natureza por si só já causa danos, mas em outros, a ação do homem 

sobre o meio auxilia na produção de impactos ambientais e consequentes danos causados à 

população. Esses impactos podem alterar o ecossistema causando mudanças, ou até extinção 

de um determinado espaço, além de influenciar no meio social. 

 O Glossário da Defesa Civil Nacional define desastre como: 

Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um 

ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e 

conseqüentes prejuízos econômicos e sociais. Os desastres são quantificados, em 
função dos danos e prejuízos, em termos de intensidade, enquanto que os eventos 

adversos são quantificados em termos de magnitude. A intensidade de um desastre 

depende da interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade 

do sistema receptor afetado. Normalmente o fator preponderante para intensificação 

de um desastre é o grau de vulnerabilidade do sistema receptor. (CASTRO, 1998, 

P.52) 

 

 Quando a sociedade atingida, não consegue conviver com os danos causados pelo 

impacto dos fenômenos ambientais, estes caracterizam um desastre e se classificam quanto à 

intensidade, evolução e origem. 

 A intensidade do desastre é o que caracteriza o planejamento e os recursos 

necessários para restabelecer a situação de normalidade do espaço afetado. Se classificam em 

4 níveis conforme Quadro 1. 
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Quadro 1 – Classificação da Intensidade dos Desastres 

Nível Intensidade Restabelecimento da situação de normalidade 

I Desastres com danos de 

pequeno porte e prejuízos não 

vultuosos. Também chamados 

de acidentes. 

As comunidades afetadas superam facilmente os 

danos causados, com recursos provenientes do 

próprio município.  

II Desastres com danos de médio 

porte e prejuízos significativos. 

As comunidades afetadas superam os danos 

causados, com recursos provenientes do próprio 

município e através de mobilizações. 

III Desastres de médio porte com 

prejuízos significativos e danos 

de alguma importância. 

As comunidades afetadas superam os danos 

causados, com recursos municipais, estaduais e 

federais. Situação de Emergência. 

IV Desastres de muito grande 

porte, com prejuízos 

consideráveis e muito 

vultuosos. Alguns com 

evolução gradual, outros por 

somação de efeitos. 

As comunidades afetadas dependem da 

mobilização municipal, estadual e federal, e em 

alguns casos até internacional. Estado de 

calamidade pública. 

Fonte: CASTRO, A. L. C. 1998. Glossário de Defesa Civil: estudo de riscos e medicina de desastres. Brasília: 

MPO/Departamento de Defesa Civil. 

 

 Já a evolução do desastre é definida pelas características apresentadas em um 

determinado tempo e se apresenta em três categorias de acordo com o Glossário de Defesa 

Civil de Castro (1998):  

 Desastres súbitos ou de evolução aguda – quando evolui rapidamente, com violência 

nos eventos adversos, e podem ser ou não imprevisíveis;  

 Desastres graduais de evolução crônica – quando são insidiosos com evolução 

progressiva; 

 Desastres por somação de efeitos parciais – quando há soma de diversas ocorrências. 

Quanto à origem, Castro (1998) define os desastres como: 

 Desastres naturais – quando ocorre devido aos desequilíbrios da natureza, sem a ação 

humana; 

 Desastres humanos, ou antropogênicos – quando resultado da ação ou omissão do 

homem como agente ou autor; 

 Desastres mistos – quando a ação humana intensifica os desastres naturais. 

  

2.2.2 Escorregamento ou Deslizamento 

 Os escorregamentos são processos oriundos do movimento de massa tanto das 

encostas como das vertentes, constituídos de rochas, solo e vegetação. Também conhecido 
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como deslizamentos, estão presentes principalmente em regiões de solo íngreme e clima 

úmido, como Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. Esse movimento de massa pode ser definido 

como: 

O movimento do solo, rocha e/ou vegetação ao longo da vertente sob a ação direta da 

gravidade. A contribuição de outro meio, como água ou gelo se dá pela redução da 

resistência dos materiais de vertente e/ou pela indução do comportamento plástico e 

fluído dos solos. (TOMINAGA, 2009, p. 27) 

 

 O processo mais freqüente no movimento de massa é o escorregamento. Em geral 

quando um escorregamento é gerado, a relação entre resistência ao cisalhamento e a tensão de 

cisalhamento na superfície potencial de movimentação, diminui até atingir uma igualdade. A 

perda ou diminuição do atrito entre as partículas é gerada pela infiltração de água no solo, que 

provoca a saturação do solo, causando o movimento de massa. A massa deslocada se 

classifica quanto à velocidade (tabela 1) e profundidade (tabela 2). 

 

Tabela 1 – Classificação Quanto à Velocidade do Movimento de Massa 

Nomenclatura Velocidade 

Extremamente rápido >3 m/s 

Muito rápido 0,3 m/min a 3 m/s 

Rápido 1,5 m/dia a 0,3 m/min 

Moderado 1,5 m/mês a 1,6 m/dia 

Lento 1,5 m/ano a 1,6 m/mês 

Muito lento 0,06 m/ano a 1,6 m/ano 

Extremamente lento < 0,06 m/ano 
Fonte: Varnes (1978), citado por Gerscovich, 2016, p.16 

 

Tabela 2 – Classificação Quanto à Profundidade da Massa Deslocada 

Nomenclatura Profundidade 

Superficial < 1,5 m 

Raso 1,5m a 5 m 

Profundo 5 m a 20 m 

Muito Profundo >20 m 
Fonte: GeoRIO (1999), citado por Gerscovich, 2016, p. 16. 

 

 Para Tominaga (2009) os escorregamentos podem ser divididos em três tipos levando 

em consideração a natureza dos materiais e a geometria: escorregamentos rotacionais, ou 

circulares, escorregamentos translacionais, ou planares e escorregamentos em cunha. 

 

2.2.2.1 Escorregamentos Rotacionais ou Circulares 
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Figura 01: Escorregamentos Circulares (Rotacionais) 

 
Fonte: IGCE - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp. Disponível em: 

http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco11a.html 

 Escorregamento rotacional é um fenômeno frequente nas encostas, ocorrendo de 

forma repentina com o deslizamento do solo segundo a superfície de ruptura 

aproximadamente circular. Pode ser causado pelo corte abrupto de taludes tanto para a 

construção de edificações ou para a abertura de estrada (Figura 01). 

2.2.2.2 Escorregamentos Translacionais ou Planares 

 Figura 02: Escorregamento Planar (Translacionais) 

 
Fonte: IGCE - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp. Disponível em: 

http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco11a.html 

http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco11a.html


22 
 

 
 

 Escorregamentos translacionais são caracterizados por serem os mais comuns entre os 

movimentos de massa, seu plano de ruptura se dá entre 0,5 a 5,0 metros de profundidade 

podendo atingir grandes distâncias. Podem acontecer tanto em baixas, ou altas declividades 

das encostas, sendo constituído por solos e rochas. Ocorre geralmente após chuvas com alto 

volume e grande intensidade e apresenta descontinuidade na interface solo/rocha. De acordo 

com Tominaga (2009), os escorregamentos translacionais associados com maior quantidade 

de água podem passar a corridas, ou podem se converter em rastejo, após acumulação do 

material movimentado no pé da vertente. (Figura 02). 

 

2.2.2.3 Escorregamento em Cunha 

 Ocorrem em maciços rochosos, pouco, ou muito alterados e se apresentam em 

ambientes dominados por relevo fortemente constituídos por estruturas geológicas. De acordo 

com Infanti Jr & Fornasari Filho (1998), esses escorregamentos ocorrem principalmente em 

taludes de corte, ou em encostas que sofreram algum tipo de desconfinamento natural, ou 

antrópico. (Figura 03). 

Figura 03: Escorregamento em Cunha 

 
Fonte: IGCE - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp. Disponível em: 

http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/riscos/risco11a.html 

 

 Além desses três tipos de escorregamentos há a chamada Corrida de massa (Figura 

04). Guidicini & Nieble (1976), definem as corridas, como escoamento rápido, 

hidrodinâmico, que sob o efeito de vibrações, ou na presença de excesso de água destroem a 

estrutura interna e perdem o atrito das partículas do solo. Essas corridas podem ser de terra, de 

areia ou silte, de lama, ou até de detritos. Já Lídia Tominaga cita que: 
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Estes movimentos são gerados a partir de grande aporte de materiais como solo, rocha 

e árvores que, ao atingirem as drenagens, formam uma massa de elevada densidade e 

viscosidade. A massa deslocada pode atingir grandes distâncias com extrema rapidez, 

mesmo em áreas pouco inclinadas, com conseqüências destrutivas muito maiores que 

os escorregamentos. (TOMINAGA, 2009, p.33). 

 

Figura 04: Corrida de Massa 

 
Fonte: Fernando Gurgel do Amaral. Elementos da Geologia. Disponível em: 

http://slideplayer.com.br/slide/3242261 

 

2.2.2.4 Fatores Condicionantes dos Escorregamentos 

 De acordo com Tominaga (2009), as causas básicas dos escorregamentos são 

conhecidas, mas o que se busca com os estudos são respostas às questões: por que eles 

ocorrem? Quando e onde ocorrem? Quais os mecanismos, que permitem a sua ocorrência. 

Contudo deve-se que lembrar que, a ação humana pode minimizar, ou maximizar as causas do 

aparecimento do escorregamento, através das formas de uso e ocupação do solo com praticas 

de desmatamento, cortes para implantação de moradias e vias de acesso, ocupação 

desordenada de encostas, lançamento inadequado de lixo, entre outros. 

 Na região sul do Brasil as fortes chuvas de verão aceleram o processo de 

escorregamento. Os solos com mais declividade e pouca compactação são mais suscetíveis a 

esses processos. Quando ocorrem em áreas urbanas, podem colocar a população em risco. 

Não é possível evitar que esses processos ocorram, mas sendo o homem o principal agente 

modificador da dinâmica natural do relevo, com ações que possibilitam a ocorrência de 

acidentes, é possível reduzir os riscos à população através de estudos do solo. Além de 

medidas estruturais como contenção de talude e implantação de drenos, podem-se adotar 

medidas preventivas de cuidados ao meio ambiente, como a fiscalização desses espaços 

evitando a ocupação das zonas de risco e o acompanhamento dos boletins meteorológicos. 

http://slideplayer.com.br/slide/3242261
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2.3 GEOMORFOLOGIA 

 Além dos impactos ambientais naturais, como deslizamentos de terra, alagamentos e 

enchentes, os ambientes urbanos também sofrem impactos no processo de mudanças sociais, 

quando o homem age sobre o ambiente de forma inadequada. Compreender esse processo e 

auxiliar no planejamento urbano é o que se propõe com esse trabalho através do estudo da 

geomorfologia, termo que “vem do grego geo + morphê+logo” (SOUZA, et al., 2013, p,39) e 

definida como: 

[...] os estudos voltados para os aspectos morfológicos da topografia e da dinâmica 

responsável pelo funcionamento e pela esculturação das paisagens topográficas, 

permitem uma melhor compreensão do modelado terrestre que, como elemento do 

sistema ambiental físico, constitui-se em importante condicionante para as atividades 

humanas e consequentes organizações espaciais. (GIRÃO E CORRÊA, 2004, p. 37) 

 

 Os estudos que abordam a geomorfologia são importantes para a compreensão da 

dinâmica da paisagem, ou seja, conhecer os processos formadores e modeladores do relevo 

possibilitam identificar os lugares adequados à ocupação humana, uma vez que, segundo 

Tricart “ao pesquisador cabe estudar toda a parte escondida para compreender a parte 

revelada” (TRICART, 1982, p.15).  

 As informações geradas no campo da geomorfologia são importantes para o 

planejamento territorial, seja ele rural ou urbano, de uso ou exploração do solo. A 

investigação e elaboração de mapeamento geomorfológico, tem hoje o auxílio dos meios 

tecnológicos advindos dos avanços da informática. É o caso do uso de geoprocessamento que 

possibilita a análise setorizada dos processos geomorfológicos através do mapeamento e são 

fundamentais nos estudos de impacto ambiental. 

 Dessa forma, o presente estudo compreende, a partir de imagens de satélites e estudos 

qualitativos e quantitativos sobre os processos formadores do relevo, as possíveis alterações 

da paisagem tanto na ação natural quanto do homem. 

 De acordo com  Casseti (1994), a geomorfologia aborda três níveis de estudo: 

 Compartimentação morfológica: analisa e observa o relevo – variações de altitude – 

definindo as áreas possíveis de serem ocupadas; 

 Estrutura superficial: define as características e fragilidades de um solo levando em 

consideração os elementos naturais que atuam interna e externamente no relevo; 

 Fisiologia da paisagem: estuda os processos de movimentação do relevo 

(morfodinâmicos) e a ação do homem sobre o meio. 

 Além desses elementos a geomorfologia também faz estudo fluvial, compreendendo 

os sistemas das bacias hidrográficas, o traçado dos rios e o escoamento das águas. Assim, 
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levanta informações sobre a drenagem da água evitando que, em períodos de chuvas 

torrenciais nas cidades, ocorram alagamentos, e deslizamento de terras (Movimento de massa) 

– conceitos a serem abordados nos impactos ambientais. 

 Estas considerações demonstram a importância da geomorfologia para os planos de 

desenvolvimento urbano. Os aspectos físicos e as atividades sociais de um território permitem 

entender a dinâmica de um espaço e reduzir os impactos que determinado empreendimento 

pode causar ao relevo. A coleta e análise de dados geomorfológicos referentes ao município 

de Chapecó possibilitam orientar as formas de uso do solo em espaços já ocupados e em 

futuras ocupações com empreendimentos urbanos e recuperar aquelas que sofreram danos, 

uma vez que o relevo terrestre é um elemento do quadro natural importante para a ocupação 

do solo e desenvolvimento de um espaço, sofrendo muitas vezes impactos indesejáveis. Esses 

impactos podem ser produzidos pelo homem de forma direta, ou indireta, conforme definido 

por GOUDIE VILES, apud 1997 Girão e Correa (2004,) com a denominação de processos 

antrópicos, sendo: o direto resultado de construções, escavações e interferência hidrológica; e 

o indireto resultado da aceleração do movimento de massa e sedimentação, subsidência, 

colapso de encosta e geração de tremores. 

 O estudo da geomorfologia é de grande importância para o planejamento urbano, pois 

indica as áreas suscetíveis à riscos, apresentando possibilidades de prevenir os desastres 

resultantes de ações humanas e ambientais. 

 

2.3.1 O Solo 

 A definição de solo é muito ampla. Na superfície da terra os solos variam muito entre 

espessura e características. Para melhor compreensão do mesmo utilizou-se aqui algumas 

definições de teóricos a partir de características específicas.  

 O Manual Técnico de Pedologia do IBGE utiliza como definição de solo o texto citado 

por Soil Taxonomy (1999, p.09) do United States Departament of Agriculture, onde diz: 

Solo é a coletividade de indivíduos naturais, na superfície da terra, eventualmente 

modificado ou mesmo construídos pelo homem, contendo matéria orgânica viva e 

servindo ou sendo capaz de servir à sustentação de plantas ao ar livre. Em sua parte 
superior, limita-se como ar atmosférico ou águas rasas. Lateralmente, limita-se 

gradualmente com rocha consolidada ou parcialmente desintegrada, água profunda ou 

gelo. O limite inferior é talvez o mais difícil de definir. Mas, o que é reconhecido 

como solo deve excluir o material que mostre pouco efeito das interações de clima, 

organismos, material originário e relevo, através do tempo. (IBGE, 2015, p.39) 

 

 Essa definição ampla de solo aborda todas as partes do seu perfil, porém não apresenta 

características específicas relativas à origem, composição e elementos externos como o tempo 
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e a vegetação, que influenciam sua formação, fertilidade e porosidade. Essas características 

são fundamentais para a compreensão do comportamento do solo. 

 De acordo com Pinto (2006), o solo tem sua origem na decomposição das rochas 

quando sofrem a influencia de agentes químicos e físicos, provocando trincas a partir de 

variações de temperatura, por onde penetra água que ataca os minerais. Também a presença 

da fauna e flora provoca alterações químicas na rocha. Assim define o solo como “misturas de 

partículas pequenas que se diferenciam pelo tamanho e pela composição química. A maior ou 

menor concentração de cada tipo de partícula num solo depende da composição química da 

rocha que lhe deu origem”. (PINTO, 2006, p. 15) 

 As instruções normativas para execução de sondagens do DEINFRA (1994) 

apresentam os tipos de solos a partir de algumas dessas características, sendo: 

 Solo grosso: constituído em sua maioria por grãos visíveis a olho nu, como 

pedregulhos e areias; 

 Solo fino: constituído na sua maioria por partes ou grãos que não são possíveis de 

visualizar a olho nu, como argila e siltes; 

 Solo orgânico: recebe esta denominação devido à presença em quase que sua 

totalidade de material orgânico, apresentando como característica, tonalidades escuras 

(preto e cinza escuro). 

  O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS) da EMBRAPA tem 

como definição de solo: 

Uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, 

tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam 

a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, 

contém matéria viva e pode ser vegetado na natureza onde ocorrem e, eventualmente, 

terem sido modificados por interferência antrópicas. (EMBRAPA, 2013, p.27) 

 

 As conceituações de solo mencionadas anteriormente apresentam a complexidade da 

sua definição e composição. Nos estudos referentes ao uso e ocupação do solo, são 

fundamentais as definições desses conceitos e as classificações dos mesmos realizados a partir 

dos ensaios de solo empregados pela analise granulométrica e os índices de consistência 

(como veremos a seguir e no item 4.4) para compreender o seu comportamento e planejar a 

ocupação do território urbano, evitando riscos. 

 

2.3.1.1 Classificação Pedológica 

 Para estudar os solos conhecendo a estrutura do mesmo, há necessidade de cavar 

trincheiras ou observar barrancos. O lado desse elemento de estudo é conhecido como perfil 
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de solo e formado por diversas camadas paralelas à superfície do terreno, que são 

denominadas de horizontes (figura 05). 

 Esses horizontes podem variar quanto à espessura, cor, tipo de estrutura, texturas e 

outras características, conforme descrição a seguir: 

 Horizonte O: contém mais de 20% de matéria orgânica; 

 Horizonte A: contém material decomposto em grande quantidade, com minerais; 

 Horizonte E: possui coloração clara e neste horizonte ficam depositadas partículas 

mais finas; 

 Horizonte B: com material mineral, pouca matéria orgânica, não afetado pela ação 

antropica; 

 Horizonte C: com muitas frações grosseiras de origem da rocha, com material 

decomposto. 

 Horizonte R: constituído pela rocha matriz e material consolidado. 

Figura 05: Horizontes do Solo 

 
Fonte: Léo Fonseca. Disponível em: http://pt.slideshare.net/profleofonseca/solos-10922918  

http://pt.slideshare.net/profleofonseca/solos-10922918
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 A classificação dos solos é definida por níveis que tem como base, dados do perfil de 

um solo e dos aspectos ambientais do local desse perfil, ou seja, tanto dados morfológicos, 

físicos, químicos e mineralógicos que definem a composição desse solo, quanto dados das 

condições hídricas, do clima, da vegetação, do relevo e demais características solo/paisagem 

constituem as definições para sua classificação. A EMBRAPA (2013) através da SIBCS adota 

seis níveis categóricos para o solo, sendo: 1º ordens; 2º subordens; 3º grandes grupos; 4º 

subgrupos; 5º famílias e 6º séries. A classificação se dá verificando os horizontes que são 

encontrados nos locais de estudo. 

 Para compreender melhor as características citadas acima, apresentam-se os principais 

solos do Brasil, em conformidade com SIBCS, descrito no Manual Técnico de Pedologia 

(IBGE, 2015): 

a) ARGISSOLOS: solos com profundidade variável, mas geralmente encontrados com 

baixa profundidade. Possui como característica o aumento de argila no horizonte A; 

b) CAMBISSOLOS: ocorrem em profundidades variáveis desde rasos a profundos. 

Podem ser pedregosos, cascalhentos e rochosos. Ocorrem em todas as regiões do 

Brasil, principalmente em regiões montanhosas; 

c) CHERNOSSOLOS: sua espessura varia de pequena à mediana. Caracterizam-se pela 

presença de matéria orgânica e cores escurecidas; 

d) ESPODOSSOLOS: apresenta significativa diferenciação entre os horizontes. Possui 

cores escurecidas e ou avermelhadas. 

e) GLEISSOLOS: ocorrem geralmente em áreas alagadas como grandes planícies e 

margem de rios. Apresenta cor acinzentada entre 50 cm de espessura; 

f) LATOSSOLOS: solos profundos com boa drenagem, predominantemente argiloso. 

Ocorrem em grande parte do território nacional e possui grande teor de óxido de ferro, 

o que dão características avermelhado. Encontrado em regiões com declividade de até 

15%; 

g) LUVISSOLOS: apresenta boa capacidade de retenção de nutriente e como 

conseqüência é um solo com alta fertilidade; 

h) NEOSSOLOS: solos pouco espessos com menos de 30 cm, composto por material 

orgânico e não apresenta horizonte B; 

i) NITOSSOLOS: ocorrem até a profundidade de 1,50m com textura bastante porosa e 

argilosa e teor de ferro elevado; 
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j) ORGANOSSOLOS: ocorrem em altitudes elevadas e ambientes mal drenados. 

Constituído por material orgânico, com coloração preta, cinzenta ou marrom; 

k) PLANOSSOLOS: caracterizado pela mudança textural entre as superfícies do 

horizonte A e E. Ocorrem em relevos planos ou suaves ondulados; 

l) PLINTOSSOLOS: ocorre em bordas de platôs e chapadas, típico de zonas quentes. 

São solos minerais, mal drenados com movimentação de água lenta na superfície do 

solo; 

m) VERTISSOLOS: ocorrem em relevos planos, ou suave ondulado, constituído por 

material mineral e apresenta pouca variação textural. 

 Embora o ser humano nas grandes cidades tem pouco contato com os solos, há grande 

dependência deste para a sua sobrevivência. Ele é um dos responsáveis pela produção de 

matéria prima para várias necessidades humanas (alimentos, vestimentas e outros), 

armazenamento de água, além de servir de base para a construção de estradas, casas e 

edifícios. Assim, estudar as suas características se torna fundamental para planejar o uso 

adequado do mesmo e melhorar a qualidade de vida da população evitando riscos de acidentes 

naturais. (GIRÃO e CORREA, 2004). 

 De acordo com Marangon (2006), o elemento principal é o grau de inclinação dos 

taludes e a presença de água devido ao volume das precipitações e capacidade de infiltração. 

No uso e ocupação do solo há necessidade da avaliação das condições de estabilidade e 

segurança dos maciços de terra para evitar riscos à população. 

 Santos (2004) pesquisa a influência da infiltração na estabilidade dos taludes em solo 

não saturado no município de São Carlos – SP, utilizando como objeto de estudo três tipos de 

solos (arenoso, silto arenoso e areia silto argiloso) e lembra que todo o solo precisa ser 

estudado para conhecer o fator de segurança, uma vez que, cada solo apresenta características 

específicas referente a condutividade hidráulica, profundidade de umedecimento, intensidade 

de precipitação, pressão da água, pressão de entrada de ar e saturação. Essas características 

influenciam a segurança no uso e ocupação de um solo e são específicas de uma região. 

Estudos realizados em outras regiões podem até fornecer referências para ocupação de novos 

solos, mas não servem como parâmetro. 

 

2.3.1.2 Água no Solo 

 Gerscovich (2016) afirma que a água tem influência direta na estabilidade dos taludes, 

uma vez que, o ciclo hidrológico envolve os processos de precipitação, condensação e 
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evaporação, sendo que no processo de precipitação parte dela atinge o solo, o restante atinge 

lagos, rios e mares e por fim parte é retida pela vegetação. Essa capacidade de retenção 

depende da duração e intensidade da precipitação, e varia muito com o tipo de vegetação, 

sendo de 10% a 20% em relação ao total precipitado em um período para a vegetação rasteira 

e de 5 a 50% para as florestas. Também é maior no início do período das chuvas, ou estas com 

pequena intensidade e /ou pouca duração. 

Figura 06: Perfil de Umidade do Solo Durante a Infiltração 

 
Fonte: Gerscovich, 2016, p.60. Adaptado pelo Autor. 

 

 O processo pelo qual a água entra no solo é denominado infiltração e inicia quando a 

água atinge o solo não saturado. Já o escoamento superficial de um solo depende de alguns 

condicionantes, como, intensidade da chuva, condutividade hidráulica e taxa de infiltração. A 

partir do momento que a intensidade de uma chuva é menor que a taxa de infiltração da 

mesma, pode-se observar a infiltração contínua. Logo, quando ocorre o contrário, há um 

acumulo de água na superfície – saturação do solo. (GERSCOVICH, 2016).  

 O perfil de umidade do solo durante a infiltração apresenta as seguintes etapas de 

acordo com Gerscovich (2016), (Figura 06). 

 Zona de saturação: esta contida a uma profundidade de 1,5 cm e recebe este nome pois 

o solo se encontra saturado, ou seja, o valor do teor de umidade corresponde ao teor de 

umidade saturada. 

 Zona de transmissão: através desta zona a água é transmitida e também nesta zona a 

variação de umidade é pequena em relação ao espaço e tempo. 

 Zona úmida: nesta zona o umedecimento e a umidade vão diminuindo conforme vai se 

aumentando a profundidade. 
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 Frente de saturação: possui um gradiente hidráulico grande e também possui variações 

de umidade abrupta, pode-se  verificar na frente de saturação a movimentação de água 

no solo. 

 Para Gerscovich (2016) a condutividade hidráulica interfere nesse processo, quando a 

água acumulada na superfície passa a se movimentar por gravidade. Na região de um talude 

isso vai depender do grau de inclinação do mesmo e do material composto, facilitando ou não 

a capacidade de infiltração de água no solo e podendo gerar o que é denominado movimento 

de massa. Dessa forma, a água é um dos fatores que mais interferem no movimento 

gravitacional de massa estabilidades dos taludes, sendo a principal responsável pelos 

escorregamentos nos momentos de elevadas e intensas precipitações. 

 A chuva e o movimento de massa, de acordo com Gerscovich (2016), tem uma intensa 

relação, pois mesmo após cessar um período de intensas chuvas podem ocorrer movimentos 

de massa resultado dos fluxos internos. 

 Assim os movimentos de massa se apresentam como riscos à sociedade nas áreas 

urbanas. Por isso da importância de estudos sobre o uso e ocupação de solos, possibilitando 

prevenção através do planejamento urbano e monitoramento das chuvas, evitando que danos 

sejam causados à população. 

 

2.3.2 O Relevo 

 Girão e Correa (2004) fazem um estudo sobre a contribuição da geomorfologia para o 

planejamento de ocupação de novas áreas e mostram que muitas das atividades humanas são 

estabelecidas a partir das características do relevo. Uma delas é a habitação que com o passar 

do tempo desenvolveu técnicas para melhor ocupar os espaços íngremes. Conhecer o tipo e a 

declividade do solo possibilita planejar os espaços a serem ocupados reduzindo os riscos com 

desabamentos de encostas, desmoronamentos e mortes.  

 De acordo com a EMBRAPA (2013), são conhecidas as seguintes classes de relevo: 

 Plano – Topografia horizontal com declividade variável de 0 a 3 %; 

 Suave ondulado – Topografia com declividade 3 a 8% constituído por colinas, 

elevações de altitude de 50 a 100m; 

 Ondulado – Topografia com declividade moderada de 8 a 20%; 

 Forte Ondulada – Topografia movimentada com forte declividade de 20 a 45 %; 

 Montanhosa – Topografia com grande desnivelamento e forte declividade de 45 a 

75%, constituídos por morros, montanhas; 
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 Escarpado – Topografia com formas abruptas, superfícies muito íngremes e 

declividade de 75 a 100%, como as frentes de falésias. 

 Pinotti e Carneiro (2013) estudam a influencia da Geologia na prevenção e contenção 

de encostas em Santos – SP e definem que a movimentação das rochas ocorre devido a fatores 

predisponentes como o complexo morfológico (inclinação superficial e forma do relevo) e 

fatores efetivos baseado em causas externas que provocam aumento de declive de talude por 

processos naturais. 

 Marangon (2006) cita que a instabilidade de um talude pode ocorrer quando há um 

contraste acentuado de resistência entre solo-rocha com presença de água e forte inclinação. 

Assim, o relevo por si só não causa instabilidade para um talude, mas quando sofre a ação do 

homem, ou há presença de água, ou até mesmo suas características de formação geológicas 

podem interferir na sua estabilidade. 

  As estruturas físicas de um espaço geográfico influenciam diretamente na construção 

de um espaço social e podem evitar incidentes catastróficos, quando estudado e planejado. O 

desequilíbrio entre o relevo e a sociedade provoca consequências nos momento de altas 

concentrações de chuvas. Planejar o espaço, levando em consideração as características 

geológicas apresentadas nesse trabalho é fundamental para evitar problemas. 

 

2.3.3 A Vegetação 

 A vegetação tem grande influência na estabilidade de taludes. De acordo com 

Gerscovich (2016), as florestas em sua maioria desenvolvem um papel importante na proteção 

do solo contra os efeitos climáticos, já que as raízes podem aumentar a resistência do solo se 

tornando um sistema solo raiz. Assim, o desmatamento pode promover a instabilidade dos 

taludes e das encostas de modo geral, com o aumentando da probabilidade de processos 

movimento de massa, além de o solo receber maior quantidade de água precipitada sobre a 

superfície da encosta. 

 Lemes cita que “a vegetação reduz a desagregação das partículas do solo, pois seu 

efeito é de uma manta protetora, que reduz o impacto das gotas da chuva, reduz a velocidade 

de escoamento superficial...” (LEMES, 2001, p.48). 

 Gerscovich (2016) elenca alguns condicionantes da vegetação na estabilidade e 

instabilidade das encostas: 

 A proteção que as copas das árvores tem sobre o solo, não deixando as intempéries 

climáticas o atingirem diretamente. 
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 O direcionamento que os caules das árvores dão a água durante as precipitações. 

 As copas das árvores sempre estão sujeitas a força do vento que transmitida para o 

caule, que por sua vez transmite às raízes que geram tensão no solo podendo 

desestabilizar a encosta. 

 A matéria orgânica que é depositada sobre a encosta funciona como um filtro, 

absorvendo parte da precipitação e impedindo que o talude sofra com efeitos do 

movimento de massa. 

 Para Gerscovich (2016) o sistema radicular auxilia no processo da estabilidade de 

taludes e tem como condicionantes: 

 Sua eficácia depende do diâmetro da raiz: quanto menor o diâmetro mais eficiente fica 

o sistema solo/reforço. 

 Reduz a umidade do solo através da evapotranspiração, fazendo a umidade retornar a 

atmosfera. 

 Representa quase que na sua maioria o caminho principal da infiltração. 

 Maiores detalhes constam no quadro 02. 

Quadro 02 – Morfologia do Sistema Radicular 

Tipo Característica Função 

 

Tipo H: mais de 80% das raízes se 

desenvolvem até uma profundidade de cerca de 

60 cm; muitas se estendem horizontalmente. 

Indicadas 

para a 

estabilização 

do talude.  

 

Tipo V – H: o desenvolvimento máximo se dá 

a profundidades maiores, mas a maioria situa-

se até 60 cm de profundidade; a raiz central é 

forte e as laterais crescem horizontalmente, 

com comprimentos longos.  

 

Indicadas 

para a 

estabilização 

do talude.  

 

 

Tipo R: o desenvolvimento máximo atinge 

grandes profundidades e somente 20% situam-

se nos 60 cm iniciais; muitas raízes se 

estendem obliquamente e sua abrangência 

lateral é extensa.  

Indicadas 

para a 

estabilização 

do talude.  

 

 

Tipo V: semelhante ao tipo V – H, mas as 

raízes horizontais são curtas.  

 

Benéfica para 

resistir ao 

vento.  

 

 

Tipo M: mais de 80% das raízes ocorrem na 

faixa dos 30 cm de profundidade, com 

extensão lateral pequena.  

 

Aumento da 

resistência 

superficial do 

talude.  
Fonte: Fiori e Carmignani, 2009. 
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 Segundo Tabalipa (2009), a influência do arrasto das copas das árvores não deve ser 

ignorada, pois detém um papel muito importante para a instabilidade dos taludes quando o 

sentido do sopro for à mesma direção da inclinação da vertente e do peso das árvores sobre o 

solo. O autor nos mostra que o vento atuando sobre as copas das árvores e na mesma 

inclinação das vertentes é o pior cenário possível, e deve ser somado a condicionantes de 

movimento de massa sempre que os ventos forem iguais ou superiores a 40 Km/h. 

 Obtem-se o peso que as árvores (Pa) adicionam ao talude, dividindo o peso das 

árvores pela área em que as raízes desta ocupam. Pesquisas apontam que o valor que as 

árvores acrescem sobre o solo varia de 2,5 KPa a 5 KPa (FIORI & CARMIGNANI, 

2009).Considerado para utilização no calculo do fator de segurança 3,5 Kpa. 

 

Pa= σa.cosi                                      (1) 

 

 De acordo com Tabalipa (2009), o sistema radicular apresenta um ângulo médio de 

45º. ( Maiores detalhes vide figura 07 e tabela 03).Utilizado para fins de calculo neste 

trabalho o valor da contribuição das raízes com o valor de Sr: 5,9 KPa 

Figura 07: Influência da Vegetação na Estabilidade de Taludes 

 
Fonte: Fiori & Carmignani (2009).  

 

Para se calcular a força do vento que atua na copa das arvores deve-se levar em consideração 

a inclinação da vertente, e a força de arrasto do vento, sendo estes dois fatores determinantes, 

e que podem ser determinados pela equação apresentada a seguir: 
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(2) 

Para se calcular a pressão de arrasto do vento que determina a pressão que o vento exerce 

sobre o solo (σve), dada pela equação abaixo: 

 

σve = C                                                (3) 

C é o coeficiente de arrasto, valores de 0.30 a 0.15 Kpa; 

ρ é a densidade do ar (0,00123 g/cm³) 

μa é a velocidade do vento em Km/h, adotado 60 km/h para a velocidade vendo. 

 

Tabela 03 – Valores Atribuídos Para a Força de Arrasto do Vento Atuando na Copa das Árvores 

Tipo de vegetação Força de arrasto na copa das árvores 

 

 

 

Floresta 

 

70 km/h– 0,6270 

60 km/h – 0,4428 

56 km/h – 0,3857 
52 km/h – 0,3326 

48 km/h – 0,2834 

42 km/h – 0,2170 

40 km/h – 0,1968 
35 km/h – 0,1507 

 

Capoeira 
 

70 km/h – 0,6270 

60 km/h – 0,4428 

56 km/h – 0,3857 
52 km/h – 0,3326 

48 km/h – 0,2834 

42 km/h – 0,2170 
40 km/h – 0,1968 

35 km/h – 0,1507 
 

Fonte: Tabalipa (2009). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para compreender o desenvolvimento urbano de Chapecó-SC a partir de critérios 

geológicos e geomorfológicos, desenvolveu-se pesquisa referente à temática através de 

diversas etapas. Inicialmente a revisão bibliográfica trouxe à tona conceitos e métodos 

possibilitando conhecer melhor os contextos, que norteiam o objeto de estudo. Delimitou-se a 

área de estudo dentro dos limites administrativos do município de Chapecó-SC, levando em 

consideração o perímetro urbano da cidade. 

 Após a delimitação da área de estudo, iniciou-se a busca por dados referente à curvas 

de nível, hidrografia, divisão da cidade com quadras, lotes e arruamentos. Estes dados foram 

obtidos na Prefeitura Municipal de Chapecó – SC em arquivo digital DWG, com curvas de 

nível equidistante em 1 metro, os quais foram transformados em arquivos SHAPEFILE 

possibilitando a sua utilização no programa ARCGIS (Architecture Geographic Information 

System). Com todas as informações reunidas formou-se um banco de dados com arquivos 

digitais DWG e imagens de satélite CBRES 4 Pan com resolução espacial de 10 metros, as 

quais foram processadas com programa ARCGIS 10.0 e AutoCAD (Aplicativo de Desenho 

Assistido por Computador – CAD). 

 Para a confecção dos mapas temáticos, utilizou-se do modelo digital de elevação 

(MDE), com curvas de nível equidistante de 1 metro, processadas no programa ARCGIS, 

obtendo o relevo da área de estudo e mostrando as diferentes cotas existentes. A partir do 

modelo digital de elevação (MDE) confeccionou-se o mapa de declividade mostrando em 

porcentagem as várias declividades que fazem parte da área de estudo, conforme EMBRAPA 

(2006). Na sequência criou-se o mapa de direção das vertentes, permitindo conhecer a direção 

do escoamento superficial. 

 A confecção do mapa temático dos solos existentes na região de estudo tem como base 

o mapeamento realizado pela EPAGRI/CIRAM em 2004 em conjunto com a EMBRAPA, que 

descreve a distribuição dos solos no estado de Santa Catarina. Realizou-se a localização dos 

solos, objeto de estudo nesse trabalho, através do programa ARCGIS, fazendo um recorte 

com a ferramenta Clip para obter somente os solos que estão dentro da área de estudo, sendo 

eles: Cambissolo, Latossolo e Nitossolo. 

 Elaborou-se o mapa de uso e ocupação do solo na área de estudo utilizando imagem de 

satélite CBERS 4 com imagem Pan 10 metros, a qual foi classificado com a utilização do 

programa ARCGIS em diversos tipos de ocupação, como, mancha urbana, floresta, solo 

exposto e gramíneas. 
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 Após a elaboração dos mapas temáticos iniciou-se a localização dos pontos para 

ensaios das propriedades físicas e geotécnicas dos solos, que estão dispostos nas áreas de 

estudo. Para se obter a quantidade de pontos de ensaios de solo foi levado em consideração os 

tipos de solos existente e a sua localização em relação à declividade. Os Latossolos estão em 

sua maioria em declividade de no máximo até 15 % e possuem menor tendência de apresentar 

algum tipo de escorregamento. Já os Cambissolos e Nitossolos estão em regiões com 

declividade entre 20% a 100%, ou seja, áreas com maior possibilidade de escorregamento, 

portanto, estes dois solos tiveram mais pontos analisados. 

 Para a realização das análises de solos, utilizou-se um trado Holandês de 1,20 m de 

comprimento, retirando amostras do solo em camadas de 20 cm de profundidade até atingir a 

profundidade máxima possível, possibilitando observar os horizontes presentes em cada ponto 

de análise. Após a retirada, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos vedados 

mantendo as características do solo e analisadas em laboratório para a obtenção da 

classificação textural do material extraído. Os ensaios referentes à sedimentação 

granulométrica mostram as frações de argila, areia e silte presente em cada ponto de análise. 

Para a classificação unificada do solo utilizou-se o método, conforme descreve Pinto (2006), 

em que os solos são identificados por um conjunto de letras de acordo com a tabela 04. 

Tabela 04 – Sistema de Classificação Unificada do Solo 

Tipo principal de 

solo 

G Pedregulho 

S Areia 

M Silte 

C Argila 

O Solo orgânico 

Dados 

complementares 

W Bem graduado 

P Mal graduado 

H Alta compressibilidade 

L Baixa compressibilidade 
Fonte: Pinto (2006). 

 Após o solo ser retirado e levado ao laboratório, foi seco ao ar e destorroado para 

então ser analisado com peneira número 200 malha 0,0750 mm, sendo que classifica-se como 

granulação grosseira G ou S, quando 50% do material peneirado fica retido na peneira e 

considera-se granulometria fina (M, C ou O) quando o material peneirado passar na peneira 

com índice superior à 50%. 

 De acordo com Pinto (2006), os solos granulares ainda podem ser bem graduados ou 

mal graduados. Os solos bem graduados são definidos pela existência de grãos com diversos 

diâmetros, que dá ao solo um melhor comportamento e estabilidade, pois as partículas de 

menor dimensão ocupam os vazios das partículas maiores, o que resulta em menor 
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compressibilidade e maior resistência, sendo expressa pelo coeficiente de não uniformidade. 

Quanto maior o coeficiente CNU mais bem graduada são as areias. 

 

 D60 – Diâmetro abaixo do qual se situam 60% em peso das partículas. 

 D10 – Diâmetro que na curva granulométrica corresponde à porcentagem que passa, é 

também conhecido como diâmetro efetivo do solo. 

 A ABNR 6502 classifica os solos conforme o coeficiente de uniformidade, sendo: 

Uniformes  CNU < 5  

Mediamente Uniformes  5 < CNU < 15  

Desuniformes  CNU > 15  

 Já para a obtenção da granulação fina do solo realizou-se a análise através dos ensaios 

de limite de liquidez e limite de plasticidade.  

Figura 08: Carta de Plasticidade do Solo 

 
Fonte: PINTO, 2006, p.68. 

 Os resultados são inseridos na carta de plasticidade (figura 08), em que pode-se 

classificar os solos em silte (M), argila (C), ou orgânico (O), mas não em função das 

porcentagens de frações granulométricas silte ou argilas. Isso, pois o que determina o 

comportamento argiloso não é só o teor de argila, mas também sua atividade e são os índices 

de consistência que indicam o comportamento argiloso.  

 Os solos também são classificados em alta compressibilidade (H), ou baixa 

compressibilidade (L), sendo o limite entre (H) ou (L) a linha B com valores acima ou abaixo 

de 50 %. 

 Também realizou-se nos pontos de ensaio o teste de infiltração do solo, com o método 

Infiltrômetro de anéis concêntricos, que nos dá a velocidade básica da infiltração do solo, 

podendo ser utilizada para o cálculo de projetos de drenagem. 
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 Essa atividade possibilita conhecer a forma de ocupação urbana do solo sugerindo 

ações de gestão, reduzindo os impactos ambientais, os riscos de acidentes e melhorando a 

precisão das informações para quem toma as decisões no tocante ao planejamento urbano.  

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 Do ponto de vista geográfico, o objeto de estudo desse trabalho se concentra no 

perímetro urbano do município de Chapecó, localizado na região Oeste do Estado de Santa 

Catarina, com latitude Sul de 27º 05’ 47” e de longitude Oeste de 52º 37’06”. O município 

abrange uma área de 626.060 km² e possui altitude média de 670 metros. Está inserida na 

bacia hidrográfica do rio Uruguai, cujo curso define a divisa com o estado do Rio Grande do 

Sul. A figura 09 mostra a localização do município. 

Figura 09: Localização Atual do Município de Chapecó-SC 

 
Fonte: MORAES, Cristina. Revista Franco-Brasileira de Geografia, 2014. 

 Os municípios vizinhos são, basicamente, antigos distritos desmembrados. 

 Norte: Cordilheira Alta e Coronel Freitas; 

 Sul: Estado do Rio Grande do Sul; 

 Leste: Xaxim, Arvoredo, Seara e Paial; 

 Oeste: Guatambu, Planalto Alegre e Nova Itaberaba 

 Conta com uma população estimada em 209.553 habitantes que vem crescendo 

consideravelmente desde os anos de 1970. Esse contingente populacional contribui para a 

modificação da paisagem no espaço urbano, uma vez que, mais de 90% da população vive na 

cidade. É a maior cidade do interior catarinense, no centro de uma região com mais de 

2.000.000 de habitantes. (IBGE, 2010). A área de estudo compreende especificamente o 
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perímetro urbano do município com uma área de 86.960 km², em áreas já construídas e 

espaços destinados à futuras construções. Conhecer as características físicas do solo urbano 

do Município de Chapecó-SC torna-se fundamental para planejar o uso e ocupação solo.  

 

3.1.1 Caracterização e Análise do Solo 

 Para conhecer o objeto de estudo desenvolveu-se pesquisa de campo com coleta de 

material e ensaios de solos. O material para a realização dos ensaios foi coletado após a 

limpeza da área, retirando a vegetação e a camada superficial do solo. 

 A metodologia utilizada nessa pesquisa segue o descrito nas normas e referências 

listadas na tabela 05. 

Tabela 05 - Descrição dos Ensaios Realizados 

Ensaio Metodologia empregada 

Preparação das Amostras NBR 6457/1986 

Análise Granulométrica NBR 7181/1984 

Teor de umidade NBR 6457/1986 

Densidade EMBRAPA (1997) 

Limite de Liquidez NBR 6459/1984 

Limite de Plasticidade NBR 7180/1984 

Índice de Consistência Fiori & Carmignani (2009) 

Taxa de Infiltração Infiltrômetro de anéis 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 Para a caracterização do perfil do solo utilizou-se um trado holandês com 1,20 m de 

extensão (conforme figura 10), iniciando a retirada do perfil em camadas de 20 cm até que 

fosse possível encontrar os horizontes C e R, ou até alcançar a profundidade máxima possível 

com o trado. Distribuiu-se esse material sobre uma lona com a fixação de uma trena, na qual 

foi possível medir o perfil do solo e posteriormente armazenar em sacos plásticos etiquetados 

para os ensaios em laboratório. 

Figura 10: Coleta e Amostra de Solo com Trado Holandês 

   

Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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3.1.1.1 Pontos de Coletas das Amostras para Análises Físicas do Solo 

Figura 11– Localização dos Pontos de Ensaio de Solos 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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 Utilizou-se do programa Google maps localizando geograficamente os pontos, 

conforme mostra a figura 11. Todos os pontos estão inseridos no perímetro urbano do 

município de Chapecó-SC, em áreas já urbanizadas e locais destinados à ampliação da 

mancha urbana. 

 A localização dos pontos para os ensaios físicos do solo foram determinados levando 

em consideração à declividade do terreno e os tipos de solos existentes na área de estudo, de 

acordo com o levantamento da EPAGRI (2004). 

 Com estes dados distribuíram-se 10 pontos para a área de estudo, sendo: 

 02 pontos na parte com declividade menos acentuada e solo tipo Latossolo; 

 04 pontos em locais com maior declividade e solo tipo Cambissolo; 

 04 pontos em locais com maior declividade e solo tipo Nitossolo; 

 Os pontos da figura 11 apresentam características específicas diferenciando entre si na 

profundidade da coleta, horizonte encontrado e tipo de solo, conforme apresentado na tabela 

06.    

Tabela 06 - Localização dos Pontos de Coleta dos Solos, Profundidade da Coleta e Horizonte Encontrado 

Ponto Localização Profundidade Horizonte Classe dos Solos 

Ponto 01 Mirante do sol 0 – 1,20 B Cambissolo 

Ponto 02 Contorno Viário 0 – 1,20 B Latossolo 

Ponto 03 Contorno Viário 0 – 0,60 C Cambissolo 

Ponto 04 Contorno Viário 0 – 0,70 R Cambissolo 

Ponto 05 Estação 

Tratamento Esgoto 

0 – 0,62 R Cambissolo 

Ponto 06 Seminário 0 – 1,20 B Latossolo 

Ponto 07 Jardim Esplanada 0 – 0,53 C Nitossolo 

Ponto 08 Esplanada 0 – 0,89 C Nitossolo 

Ponto 09 Líder 0 – 1,20 B Nitossolo  

Ponto 10 Colina Verde 0 – 1,15 B Nitossolo 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 

 Os pontos em que os solos apresentaram baixa profundidade foram encontrados 

horizontes C ou R, enquanto os solos de maior profundidade chegaram ao horizonte B. Em 

regiões próximas o tipo de solo pode ser diferenciado, como o caso dos pontos 02 e 03 que 

são respectivamente, Latossolo e Cambissolo. Essas características específicas apresentam a 

importância dos estudos no uso e ocupação do solo. 

 As informações da tabela 06 são apresentadas de forma detalhada nas figuras 12 a 21, 

possibilitando visualizar os dados de cada ponto de coleta. 

 
 

 



43 
 

 
 

Figura 12: Coleta de Solos no Ponto 01 – Bairro Mirante do Sol  

  

  
Descrição do perfil do solo que foi obtido com trado Holandês até atingir o horizonte C ou 

R ou a profundidade máxima de alcance do trado. 

 

 Horizonte: B 

 Profundidade: 1,20 m 

 Classe Solo: Cambissolo 

 Tipo de solo: Argiloso 

 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 13: Coleta de Solos no Ponto 2 - Contorno Viário. 

 
 

 
 

 

 

 
Descrição do perfil do solo que foi obtido com trado Holandês até atingir o horizonte C ou R 

ou a profundidade máxima de alcance do trado. 

 

 Horizonte: B 

 Profundidade: 1,20 m 

 Classe Solo: Latossolo 

 Tipo de solo: Muito Argiloso 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 14: Coleta de Solos no Ponto 3 – Contorno Viário 

 
 

 
 

 

 

 
Descrição do perfil do solo que foi obtido com trado Holandês até atingir o horizonte C ou R 

ou a profundidade máxima de alcance do trado. 

 

 Horizonte: C 

 Profundidade: 0,60 m 

 Classe Solo: Cambissolo 

 Tipo de solo: Argiloso 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 15: Coleta de Solos no Ponto 4 – Contorno Viário 

  

  
Descrição do perfil do solo que foi obtido com trado Holandês até atingir o horizonte C ou R 

ou a profundidade máxima de alcance do trado. 

 

 Horizonte: C 

 Profundidade: 0,70 m 

 Classe Solo: Cambissolo 

 Tipo de solo: Franco argiloso 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 16: Coleta de Solos no Ponto 5- Estação Tratamento Esgoto 

  

 
Descrição do perfil do solo que foi obtido com trado Holandês até atingir o horizonte C ou R ou 

a profundidade máxima de alcance do trado. 

 

 Horizonte: R 

 Profundidade: 0,62 m 

 Classe Solo: Cambissolo 

 Tipo de solo: Franco argiloso 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 17: Coleta de Solos no Ponto 6 – Bairro Seminário 

 
 

 
 

 

 

 

 

Descrição do perfil do solo que foi obtido com trado Holandês até atingir o horizonte C ou R 

ou a profundidade máxima de alcance do trado. 

 

 Horizonte: B 

 Profundidade: 1,20 m 

 Classe Solo: Latossolo 

 Tipo de solo: Muito argiloso 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 18: Coleta de Solos no Ponto 7 – Bairro Jardim Esplanada 

 
 

 

 

 

 

 
Descrição do perfil do solo que foi obtido com trado Holandês até atingir o horizonte C ou R 

ou a profundidade máxima de alcance do trado. 

 Horizonte: C 

 Profundidade: 0,53 m 

 Classe Solo: Nitossolo 

 Tipo de solo: Argiloso 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 19: Coleta de Solos no Ponto 8 – Bairro Esplanada 

 

  
Descrição do perfil do solo que foi obtido com trado Holandês até atingir o horizonte C ou R 

ou a profundidade máxima de alcance do trado. 

 

 Horizonte: C 

 Profundidade: 0,89 m 

 Classe Solo: Nitossolo 

 Tipo de solo: Argiloso 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 20: Coleta de Solos no Ponto 9 – Bairro Líder 

 

  

 

Descrição do perfil do solo que foi obtido com trado Holandês até atingir o horizonte C ou R 

ou a profundidade máxima de alcance do trado. 

 

 Horizonte: B 

 Profundidade: 1,20 m 

 Classe Solo: Nitossolo 

 Tipo de solo: Argiloso 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 21: Coleta de Solos no Ponto 10- Bairro Colina Verde 

 
 

 

 
 

Descrição do perfil do solo que foi obtido 

com trado Holandês até atingir o horizonte C 

ou R ou a profundidade máxima de alcance 

do trado. 

 

 Horizonte: B 

 Profundidade: 1,15 m 

 Classe Solo: Nitossolo 

 Tipo de solo: Argiloso 

 

Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 

3.2 ANÁLISES FÍSICAS DO SOLO 

 A pesquisa possibilita apresentar algumas características do solo estudado referente à: 

análises granulométricas, sedimentação, densidade e teor de umidade, limite de liquidez, 

limite de plasticidade, índice de consistência (Liquidity), permeabilidade, sondagem SPT, 

fatores de segurança do solo e sensoriamento remoto. Esses dados são fundamentais para o 

planejamento urbano do município e foram realizados na exploração do objeto de estudo com 

a metodologia já citada anteriormente. 
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3.2.1 Análises Granulométricas 

 Utilizado para determinar a distribuição granulométrica do solo, ou seja, porcentagem 

específica em peso e tamanho dos grãos. O ensaio é dividido em duas etapas de análise: por 

peneiramento e por sedimentação. Neste caso, a metodologia empregada foi a da EMBRAPA 

(1997), juntamente com a ABNT NBR 7.181 de dezembro de 1984. 

Tabela 07 – Peneiras Utilizadas no Ensaio de Granulometria 

Malha (mm)  Número ABNT  Mineralogia dos grãos 

31,5 1,14” Matacão 

16 5,8” Pedra 

8 5/16” Pedra 

4 5 Areia Grossa e Brita 

2 10 Areia Grosa 

1 18 Areia Média 

0,6 30 Areia Média 

0,425 40 Areia Média 

0,3 50 Areia Média 

0,15 100 Areia Fina 

0,075 200 Areia Fina 

Fonte: ABNT, NBR7.181/1984. 

 Após a coleta em campo, as amostras foram secas ao ar ambiente e realizou-se o 

destorroamento do solo que ainda permanecia aglomerado. Na sequencia esse solo passou por 

peneiras utilizadas para o ensaio de granulometria, conforme tabela 07 e figura 22. 

  
 Figura 22: Ensaio de Granulometria por Peneiramento 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2010. 
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3.2.2 Sedimentação 

 A granulometria foi definida utilizando o método da dispersão total ou método da 

pipeta. O calculo se dá através da velocidade de queda das partículas do solo segundo a lei de 

Stocks que, com a adição de dispersante é calculado a velocidade de queda das partículas em 

suspensão do solo com a água. Neste caso, o dispersante utilizado foi o Hidróxido de sódio 

(NaOH) na quantidade de 1 mol para cada litro de água. 

 O material 20 gramas de solo foi inserido em Becker de 250 ml, sendo após 

adicionado solução de 100 ml de água e 10 ml de hidróxido de sódio. Agitou-se em bastão de 

vidro, o qual ficou em repouso durante a noite. 

 No dia seguinte agitou-se o material em equipamento elétrico, mantendo sempre o 

volume 300 ml por cerca de 20 minutos devido ao material ser argiloso. Na sequência 

realizou-se a passagem do material por peneira de malha 0,053 mm e lavagem do material na 

peneira. Após a sedimentação, passagem por pipeta de 50 ml, coleta do material de suspensão 

da argila, realizou-se a secagem em estufa à 105 º C, para chegar ao peso da argila. 

 

Tabela 08 – Velocidade de Sedimentação pela Lei de Stokes 

Temperatura °C  Tempo  Temperatura °C  Tempo  

10  5h11'  23  3h43'  

11  5h03'  24  3h38'  

12  4h55'  25  3h33'  

13  4h47'  26  3h28'  

14  4h39'  27  3h24'  

15  4h33'  28  3h19'  

16  4h26'  29  3h15'  

17  4h20'  30  3h10'  

18  4h12'  31  3h07'  

19  4h06'  32  3h03'  

20  4h00'  33  2h58'  

21  3h54'  34  2h55'  

22  3h48'  35  2h52'  

Fonte: EMBRAPA, 1997. 

 Para calcular a areia, argila e silte presentes no solo, utilizou-se das seguintes 

formulas:  

 Teor de argila = [argila (g) + dispersante (g)] – dispersante (g) x 1.000 

 Teor de areia = areia (g) x 50 
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 Teor de silte = 1.000 – [argila (g) + areia g] 

 

Figura 23: Análise de Sedimentação 

 
Fonte: BORGES, 2015. 

 

3.2.3 Densidade e Teor de Umidade 

 O método utilizado para realização do ensaio foi, a retirada da amostra indeformada do 

solo a partir da profundidade de 30 cm com a utilização de anel para extrair o solo. 

 Para a retirada da amostra foi cravado o anel no solo sob pressão para obtenção da 

amostra indeformada, sempre tendo o cuidado para não romper a amostra. Após a retirada, o 

material foi acondicionado com filme plástico e guardado em local com temperatura 

controlada. A seguir é demonstrado a fórmula da densidade: 

                                      (4) 

 Onde:  

 m – massa de solo. 

 V– volume do solo. 

 Para o teor de umidade do solo utilizou-se solo fofo à profundidade de 30 cm. O teor 

de umidade é dado por: 

                   (5) 

 Onde: 

 h – teor de umidade em percentagem; 

 M1 – massa do solo úmido mais a massa do recipiente, em gramas; 
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 M2 – massa do solo seco mais a massa do recipiente, em gramas; 

 M3 – massa do recipiente. 

3.2.4 Limite de Liquidez 

 Define-se limite de liquidez (LL) como o teor de umidade do solo, em que um sulco 

de solo se fecha com 25 golpes no aparelho de Casagrande. Também é considerado como a 

transição entre o estado liquido e plástico do solo. (Vide Figura 24). 

Figura 24: Ensaio de Limite de Liquidez 

  

  
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 Nesta análise foi utilizado o aparelho de Casagrande. Para o ensaio, o solo foi secado 

ao ar, destorroado e peneirado com malha 0,425 mm, obtendo o material necessário de 200 

gramas de solo. Após, o material homogeneizado é umedecido com água destilada para inserir 

na concha, sendo espalhada em aproximadamente 2/3 superfície da concha. Dentro da concha 

o material é dividido em duas partes, sempre com a concha nivelada. Após inicia-se o ensaio 
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que consiste em aplicar golpes até que as duas partes dentro da concha se unam ao longo de 

1,3 cm de comprimento. Este procedimento é repetido por mais quatro vezes. 

 Para expressar o limite de liquidez é realizada a construção de um gráfico, onde o teor 

de umidade corresponde à 25 golpes.  

 

3.2.5 Limite de Plasticidade 

 Pode-se definir o limite de plasticidade (LP) como a transição entre o estado plástico e 

semissólido do solo. O método aplicado consiste em secar o solo ao ar ambiente, retirar os 

torrões e peneirar com malha 0.425 mm, obtendo material necessário de 200g de solo. Após 

utiliza-se placa de vidro e gabarito com dimensão de 3 mm de diâmetro e 100 mm de 

comprimento. (Vide Figura 25). 

Figura 25: Ensaio de Limite de Plasticidade 

  
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 Com o material de 200 g de solo, adiciona-se água destilada em recipiente, até 

homogeneizar a amostra e se formar gabarito com o solo igual ao modelo anteriormente 

descrito, tanto em comprimento quanto em espessura, sem que se torne quebradiço. Caso o 

mesmo apresente rompimento durante o teste, devolve-se ao recipiente e adiciona-se mais 

água destilada. Não apresentando mais rompimento ou perca de material, o ensaio é repetido 

por mais três vezes. 

3.2.6 Índice de Consistência – “Liquidity” 

  O índice de consistência e obtido com a utilização da formula abaixo, que leva em 

consideração o limite liquides, a umidade natural e o índice de plasticidade.. A tabela 09 

apresenta a classificação do solo, em relação ao índice de consistência. 
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                                     (6) 

h – umidade natural da amostra; 

LL- Limite de Liquidez; 

IP – Índice de Plasticidade. 

Tabela 09 – Classificação do Solo Conforme o Índice de Consistência – “Liquidity” 

Índice de Consistência Classificação do solo 

Menor que 0,5 Muito mole 

0,5 à 0,65 Mole 

0,65 à 0,85 Médio 

0,85 à 1,00 Rija 

Maior que 1,00 Dura 

Fonte: Fiori & Carmignani (2009). 

 

3.2.7 Taxa de Infiltração 

 Consiste em ensaio realizado através do método do Infiltrômetro dos anéis para 

calcular a taxa de infiltração do solo. São dois anéis, um com 15 cm e outro com 30 cm de 

diâmetro e ambos com 30 cm de altura. Estes são cravados no solo há uma profundidade entre 

5 à 10 cm. (Vide figura 26 a). 

Figura 26: Ensaio de Taxa Infiltração  a) Nivelamento e Cravação dos Anéis b) Medição da Velocidade de 

Infiltração Básica 

  
Fonte: Acervo do autor.  

 Primeiramente se preenche o anel externo com água, o qual é responsável pela 

neutralização do efeito de infiltração lateral da água. Em seguida, se preenche o anel interno 

com água, realizando a medição para calcular a velocidade básica de infiltração, conforme 

figura 26 b. São realizadas várias medições com diferentes tempos de intervalos. Quando após 
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três medições consecutivas não houver alteração no valor medido, considera-se que atingiu a 

velocidade básica de infiltração (VBI). 

 Com este ensaio temos a VBI que pode ser definida em cm/h ou em mm/h e podem-se 

comparar os índices obtidos nos ensaios da taxa de infiltração nos 10 pontos analisados com 

os apresentados na tabela 10. 

Tabela 10 – Velocidade de Infiltração 

Tipo de infiltração VBI (mm/h) 

Muito Alta >300 

Alta 150 - 300  

Média 50 - 150 

Baixa <50 
Fonte: Bernardo et all (2006) apud Fagundes. 

 

3.2.8 Sondagem SPT (Standart Penetration Test) na Área de Estudo 

 O objetivo da sondagem SPT é obter: 

 Índices de resistência de penetração do solo; 

 Identificação das diferentes camadas de solos que compõem o subsolo; 

 Classificação dos solos de cada camada; 

 Nível do lençol freático; 

 Conforme ABNT (2001) determina-se a resistência à penetração SPT, através de 

golpes sobre mostrador padrão com martelo de 65 kg, caindo à uma altura de 75 cm. Deve ser 

contado o número de golpes necessários para cravar três segmentos de 15 cm. A coesão do 

solo independe das tensões aplicadas, mas é dependente da natureza e composição da rocha. 

O SPT consiste de três procedimentos principais: 

 Locação dos furos e quantidade; 

 Processo de perfuração; 

 Amostragem e ensaio penetrométrico. 

 Sendo que, o processo de perfuração é intercalado com a retirada de amostragem para 

cada metro de solos analisado. Para a obtenção do ângulo de atrito e coesão utiliza-se a 

metodologia de Schnaid & Odebrecht (2012). 

 Obtém-se o valor corrigido (N1) considerando a tensão de referência em 100 kPa 

(LIAO e WITHMAN, 1986), e realizando-se o produto entre a tensão vertical efetiva (δv’) e o 

coeficiente de correção (CN), considerando-se a profundidade (z) e o peso específico do solo 

natural (γnat), conforme Equações abaixo. Podemos demonstrar o valor corrigido de (N1) 

através de equações apresentadas a seguir: 
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             (7) 

                (8) 

       (9)                                

 Para Schnaid (2000) indica a correção do Nspt para um valor de referência, com base 

no padrão americano de N60, indica a correção do Nspt para um valor de referência, e a 

energia liberada é de 60%, e o valor da Energia aplicada de 0,66, conforme Equação abaixo. 

            (10) 

 Correção da energia aplicada ao sistema e os níveis de tensão conforme Hatanaka e 

Uchida (1996, apud SCALABRIN, 2016). Para obtenção do ângulo de atrito utiliza-se a 

fórmula a seguir: 

                      (11) 

 Para a resistência não drenada utiliza-se a equação de Stroud (1989). 

                                               (12) 

 Para encontrar a coesão tem-se que obter primeiro a resistência de cisalhamento. 

                                             (13) 

 Para o cálculo da coesão do solo foi adotado para Ø o menor valor encontrado durante 

a sondagem. Sendo conforme apresentado por Vaz (2014). 

                                  (14) 

3.2.9 Fatores de Segurança da Encosta 

 No cálculo do fator de segurança das encostas foram estabelecidos quatro tipos 

distintos de situações para chegar ao resultado do fator de segurança. 

 A primeira situação leva em consideração vertente natural sem a influência da 

vegetação, em talude com extensão ilimitada, sendo considerada a área toda urbanizada: 

 

                                 (15) 

A segunda situação leva em consideração a vertente saturada sem a influência da 

vegetação, talude com extensão ilimitada com percolação de agua paralela a vertente: 

                              (16) 
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 A terceira situação leva em consideração vertente natural e com a influência da 

vegetação: 

 

           (17) 

 

 A quarta situação leva em consideração vertente saturada com a influência da 

vegetação: 

 

         (18) 

 

 Onde: 

 Fs – Fator de Segurança; 

Z – Espessura do Solo; 

 C – Coesão do solo; 

 Sr – Contribuição das Raízes; 

 Pa – Peso das Árvores sobre o solo; 

 Fve – Força de Arrasto do Vento; 

 Ø – Ângulo de Atrito com o Solo; 

 i – Inclinação da Vertente; 

 T – Tensão das Raízes; 

 θ – Ângulo das Raízes 

 γsub – Peso Específico do Solo Submerso; 

 γnat – Peso Específico do Solo Natural; 

  γa – Peso Específico da Água; 

 

Tabela 11 – Classificação das Encostas Quanto à Estabilidade do Terreno 

Intervalo do Fator de Segurança Diagnóstico  

0 < Fs < 1,5 Instabilidade 
1,5 < Fs < 2 Estabilidade Crítica 
2 < Fs < 3 Boa Estabilidade 
3 < Fs < 4 Alta Estabilidade 

4 < Fs < 10 Excelente Estabilidade 
Fonte: SCALABRIN, 2016. 
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 Para o cálculo do fator de segurança além das fórmulas anteriormente descritas e a 

tabela 11, também se levou em consideração à topografia da área de estudo, o mapeamento de 

declividade, uso e ocupação do solo, peso específico, ângulo de atrito e coesão do solo. 

 

3.2.10 Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

 Os Sistemas de Informação Geográfica – SIGs – são sistemas automatizados usados 

para armazenar, analisar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam 

objetos e fenômenos em que a localização geográfica é uma característica inerente à 

informação e indispensável para analisá-la, (CAMARA, et al 1996). 

 Pode-se utilizar o SIG em várias aplicações, como no planejamento urbano, 

cartografia, gerenciamento de recursos naturais e outros, pois facilita a integração de dados de 

diferentes áreas gerando ao usuário final facilidade na compreensão dos dados, sendo isto um 

dos diferencias para a difusão desta tecnologia que vem sendo difundida ao longo dos anos. 

 Um SIG apresenta os seguintes componentes: 

 Interface com o usuário; 

 Entrada e integração de dados; 

 Função de processamento gráfico e de imagens; 

 Visualização e plotagem; 

 Armazenamento e recuperação de dados; 

 

3.2.11 Sensoriamento Remoto 

 Conforme Meneses e Almeida (2012) o sensoriamento pode ser definido como “uma 

ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio 

da detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação 

eletromagnética com os materiais terrestres”, ( Meneses e Almeida 2012, p. 03). 

 Não apenas as imagens de satélite podem ser consideradas como sensoriamento 

remoto, mas as imagens aéreas também, pois vem sendo utilizadas por muitos anos para 

observar a terra, já que o filme fotográfico foi o primeiro material capaz de registrar a 

radiação eletromagnética e transformar em imagem. 

 Sempre que se aplica o sensoriamento remoto duas questões vem à tona: Qual é a 

melhor resolução da imagem, para se identificar ou resolver os objetos de interesse? Qual é a 

melhor escala para representar os objetos ou fenômenos geográficos? 

 Como as imagens com resolução pequena não apresentam detalhes específicos, estas 

são mais utilizadas para estudos das questões regionais. Já as imagens com alta resolução 
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servem para estudar os detalhes desta região. Mas a detecção e identificação de objetos não 

dependem somente da resolução, uma vez que, outros fatores são preponderantes, tais como: 

 Área de campo de visada do sensor; 

 Comprimento de onda das bandas; 

 Valores numéricos da medida da radiância do alvo; 

 Data em que a imagem foi tomada. 

 

3.2.11.1 Projeção UTM (Universal Transverse Mercator) 

 Conforme Camara et. al. (1996) a projeção UTM é definida dividindo-se a Terra em 

60 fusos de 6º de longitude. Para cada fuso, adota-se como superfície de projeção um cilindro 

transverso com eixo perpendicular ao seu meridiano central, que assume ainda o papel de 

longitude de origem. Apesar da característica universal desta projeção, enfatiza-se que o 

elipsóide de referência varia em função da região da superfície terrestre. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Uma vez coletados os solos e analisados em laboratório identificando suas 

características, pesquisou-se elementos externos que influenciam o comportamento do solo, 

elaborando mapas que apresentam essas informações.  

 

4.1 MAPAS INTERATIVOS DA ÁREA DE ESTUDO 

 O estudo para identificar as áreas de maior suscetibilidade ao movimento de massa foi 

realizado com a elaboração diversos mapas. Inicialmente os mapas de Altimetria, Direção das 

vertentes e Declividade, posteriormente foram gerados os mapas de Fator de Segurança dos 

solos, natural e saturado, com e sem vegetação. Esse mapeamento apresenta as possíveis áreas 

de riscos à população. 

 

4.1.1 Mapa de Altimetria 

 Para a confecção do mapa de altimetria, utilizou-se de arquivo digital DWG, com 

curvas de nível equidistante em 1 metro, os quais foram transformados em arquivos 

SHAPEFILE possibilitando a sua utilização no programa ARCGIS. Com os arquivos no 

programa, desenvolveu-se o MDE (Modelo Digital de Elevação), que fornece base para a 

análise de hipsometria da área de estudo do município de Chapecó-SC, conforme figura 27. 

 A menor cota que foi encontrada no mapa é de 497 metros e a maior foi de 796 metros 

de altitude, em relação ao nível do mar. A maior concentração das altitudes está entre as cotas 

de 612 e 695 metros. 

 A região leste do perímetro urbano do município apresenta as maiores altitudes, 

enquanto na região oeste se concentra as menores cotas.  
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Figura 27: Mapa de Altimetria – Chapecó-SC 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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4.1.2 Mapa de Declividade 

 Com a confecção do mapa de altimetria e iniciou-se a elaboração do mapa de 

declividade no programa ARCGIS, que fornece informação sobre o tipo de classificação do 

relevo, conforme as classes propostas pela EMBRAPA (2013). 

Figura 28: Mapa de Declividade – Chapecó-SC 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Tabela 12– Declividade da Área de Estudo 

Declividade em ( %) Porcentagem da área total 

0 a 3 % Plano 23,50 % 

3 a 8 % Suave Ondulado 17,80 % 

8 a 20 % Ondulado 38,40 % 

20 a 45 % Forte ondulado 12,30 % 

45 a 75 % Montanhoso 6,80 % 

75 a 100 % Escarpado 1,20 % 

TOTAL 100 % 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 Identificou-se que a maior parte do espaço urbano 78,70 % já ocupado ou para futuras 

ocupações apresenta declividade favorável de 0 à 20% com baixo risco. Embora todo o solo 

requer atenção e estudo no momento da  ocupação, uma pequena área desse estudo apresenta 

um alto risco com declividade que varia de montanhoso à escarpado com inclinação de 45% à 

100%. Essa área de maior declividade se concentra no solo do tipo Cambissolo. No perímetro 

urbano de Chapecó essa área de maior risco, em sua maioria não foi ocupada, mas pode vir a 

ser uma vez que, está dentro do perímetro urbano traçado para futuras ocupações. 

 

4.1.3 Mapa de Direção das Vertentes 

 Para a confecção do mapa de direção das Vertentes utilizou-se o programa ARCGIS, 

utilizando a função aspecto que fornece automaticamente a direção das encostas e estabelece 

09 direções que estão presentes na área de estudo, sendo elas: não classificado (onde o terreno 

não possui declividade acentuada e, portanto, não apresenta direção definida), norte, nordeste, 

leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste, sendo utilizado este mapa para verificar o 

sentido do escoamento da agua sobre a vertente. (ver figura 29). 

Tabela 13 – Direção das Encostas 

Direção das encostas Percentual da área total % 

Não classificado 4,0 % 

Norte  8,0 % 

Nordeste 6,0 % 

Leste 12,0 % 

Sudeste 13,0 % 

Sul 13,50 % 

Sudoeste 15,40 % 

Oeste 14,0 % 

Noroeste 14,10 % 

Total 100 % 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Figura 29: Mapa de Direção das Vertentes – Chapecó-SC 

 
Fonte: Acervo do autor. Elaboração: Zenaro, Fabio Alex, 2017.  

 

4.1.4 Mapa de Classes de Solos 

 Para a elaboração do mapa de classes de solos da área de estudo, utilizou-se o 

mapeamento realizado pela EMBRAPA/EPAGRI – SC que detalha os solos no município de 
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Chapecó-SC, sendo realizado um recorte dos solos que estão presentes na área de estudo: 

Cambissolos, Latossolos e Nitossolos. (ver figura 30). 

Figura 30: Mapa Geral das Classes de Solos – Chapecó-SC 

 
Fonte: Adaptado Epagri (2004), ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 A área de estudo apresentou a seguinte porcentagem dos tipos de solos: 6% de 

Cambissolo, 23% de Nitossolo e 71% de Latossolo.  
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 Esses dados foram cruzados com o mapa de declividade encontrando as classes de 

solos com porcentagem de inclinação, (conforme figura 31).  

Figura 31: Mapa Detalhado das Classes de Solos 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 Os Latossolos são os solos que apresentam maior incidência na área de estudo e estão 

localizados na sua grande maioria em região com relevo considerado plano ou suave 

ondulado. 
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 Os Nitossolos estão presentes em segundo lugar quanto à incidência na área de estudos 

e estão localizados em região de relevo com declividade maior que varia de ondulado à forte 

ondulado. 

 

Os Cambissolos estão presentes em terceiro lugar quanto à incidência na área de 

estudo e estão localizados em região com relevo de declividade que varia entre a montanha e 

o escarpado. 

  

 4.1.5 Mapa de Uso e Ocupação do Solo 

 Para a confecção do mapa de uso do solo utilizou-se de imagens do satélite CBERS 4, 

Pan de 10 metros, do qual transferiu-se para o programa ARCGIS e classificou-se em quatro 

tipos de uso do solo: solo exposto, gramíneas, floresta e mancha urbana. 

 Com a classificação é possível demonstrar (Figura 32) a ocupação do solo na área de 

estudo, sendo:  

 Solo exposto localizado na extremidade do perímetro urbano com pequenas lavouras; 

 Manchas de gramíneas espalhadas por todos os bairros da cidade;  

 Florestas presentes na maioria do entorno da mancha urbana e principalmente próxima 

aos pontos com o relevo mais acidentado, em que o crescimento urbano não chegou;  

 Mancha urbana distribuída em quase toda a área de estudo e dividida basicamente em 

duas manchas, que ficam bem visíveis: a parte mais antiga da cidade (Centro) e a 

Grande Efapi. Este último é o bairro que apresenta maior crescimento nos últimos 

anos, tanto em expansão territorial quanto populacional. Vide Figura 32. 

Tabela 14: Uso e Ocupação do Solo  

Uso e ocupação solo % Porcentual da área total % 

Mancha Urbana 32,52 % 

Gramíneas 26,48 % 

Floresta 26,29 % 

Solo Exposto 14,71 % 

TOTAL 100 % 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2016. 
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Figura 32: Mapa de Uso e Ocupação do Solo – Chapecó-SC 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2016. 
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4.2 ANÁLISES FÍSICAS E GEOTÉCNICAS DO SOLO E INFILTRAÇÃO DE ÁGUA 

 Apresenta-se a seguir os resultados obtidos nas análises físicas e geotécnicas do solo, 

bem como, os dados de infiltração do solo e as análises de ensaio do tipo SPT. 

Tabela 15 – Análises Físicas do Solo na Área de Estudo 

Pontos ensaios % Argila % Areia % Silte Classe textural 

01 -Efapi 60,0 3,9 36,1 Argilosa 

02 - Contorno 64,0 2,8 33,2 Muito Argilosa 

03 – Contorno 54,0 6,9 39,1 Argilosa 

04 - Contorno 30,0 32,2 37,8 Franco Argilosa 

05–Estação Tratamento 27,4 38,7 33,9 Franco Argilosa 

06 – Seminário 61,5 5,7 32,8 Muito Argilosa 

07 –Jardim Esplanada 51,2 17,5 31,3 Argilosa 

08 - Esplanada 57,4 9,1 33,5 Argilosa 

09 – Líder 53,1 15,0 31,9 Argilosa 

10 –Colina Verde 55,6 10,0 34,4 Argilosa 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 

 A classificação textural foi realizada com fundamento nos resultados das análises 

físicas e com o triangulo textural da figura 33, conforme descreve o sistema brasileiro de 

classificação do solo, Embrapa 2013. 

Figura 33: Triangulo Textural 

 
Fonte: http://www.falker.com.br/aplicacao-controle-de-irrigacao.php 

 

http://www.falker.com.br/aplicacao-controle-de-irrigacao.php
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Tabela 16: Velocidade Básica de Infiltração 

Pontos Tipo de solo  VBI mm/h 

01 -Efapi Cambissolo 202 

02 - Contorno Latossolo 340 

03 – Contorno Cambissolo 466 

04 - Contorno Cambissolo 90 

05–Estação Tratamento Cambissolo 98 

06 – Seminário Latossolo 368 

07 –Jardim Esplanada Nitossolo 80 

08 - Esplanada Nitossolo 78 

09 – Líder Nitossolo  64 

10 –Colina Verde Nitossolo 114 

Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 Observa-se na tabela 16 que a velocidade básica de infiltração variou de 64 mm/h à 466 mm/h. Nas regiões de solo do tipo Latossolo a 

velocidade básica de infiltração apresentada foi muito alta, enquanto no solo do tipo Nitossolo foi média.  

Tabela 17 – Análises Geotécnicas do Solo 

Ponto LL LP IP IL W γsec 

kN/m³ 

γnat 

kN/m³ 

γsat 

kN/m³ 

γsub 

kN/m³ 

01 -Efapi 57,63 36,63 21,63 0,79 40,62 11,45 15,66 17,32 6,54 

02 - Contorno 61,30 47,37 14,30 1,19 44,22 13,58 14,81 17,65 5,92 

03 – Contorno 62,90 55,84 7,06 3,78 36,15 12,78 14,45 16,27 6,20 

04 - Contorno 55,35 42,21 13,14 0,29 51,54 10,86 15,40 18,94 7,63 

05–Estação Tratamento 58,00 36,75 21,25 0,60 45,27 13,41 17,22 19,80 6,30 

06 – Seminário 61,70 53,27 8,43 3,29 30,53 10,40 14,68 17,20 4,89 

07 - Jardim Esplanada 43,50 36,26 7,24 1,43 33,13 12,65 15,47 16,90 7,65 

08 - Esplanada 57,60 41,40 16,20 1,92 26,48 13,10 16,48 18,53 7,10 

09 – Líder 52,30 41,28 11,02 1,72 33,26 10,35 12,86 14,28 5,88 

10 –Colina Verde 62,25 49,08 13,17 2,05 35,20 12,20 13,90 16,45 5,79 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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 A tabela 17 apresenta dados referentes ao Limite de Liquidez (LL), Limite de Plasticidade (LP), Teor de Umidade (W) e Peso Específico 

(γ) realizados através de ensaios de solos.  

Tabela 18 – Classificação Unificada do Solo para a Área de Estudo 

Ponto 
Característica 

Secundaria 
Granulação fina Compressibilidade 

Classificação 

unificada 

01 -Efapi Bem graduada Silte Alta MH 

02 - Contorno Bem graduada Silte Alta MH 

03 – Contorno Bem graduada Silte Alta MH 

04 - Contorno Bem graduada Orgânico Alta OH 

05–Estação 

Tratamento 
Bem graduada Silte Alta MH 

06 – Seminário Bem graduada Silte Alta MH 

07–Jardim 

Esplanada 
Bem graduada Silte Baixa MH 

08 - Esplanada Bem graduada Silte Alta MH 

09 – Líder Bem graduada Silte Baixa / Alta MLH 

10 –Colina Verde Bem graduada Silte Alta MH 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 Para a classificação unificada do solo da área de estudo utiliza-se o método descrito por Pinto (2006), que consiste em classificar os solos 

por letras conforme consta na tabela 04 página 37. Inicialmente verifica-se a quantidade de finos que passa na peneira 200 (0,075mm).  Se a 

porcentagem for inferior a 50%, o solo será considerado como granulação grosseira (Pedregulho ou Areia), já se for superior a 50% a granulação 

será fina, (Silte, Argila ou Solo Orgânico). Para solos grossos, identifica-se a característica que diz respeito aos solos serem bem ou mal 

graduados. Para os solos finos identifica-se a compressibilidade do solo com a utilização do Índice de Plasticidade (IP) e do Limite de Liquidez 

(LL), que são identificados aplicando seus resultados na carta de plasticidade que consta na figura 08. A seguir, apresentam-se os dados 

referentes aos pontos de sondagem do tipo SPT, (Figura 34). A partir da obtenção dos dados procedem-se os cálculos para ângulo de atrito e 

coesão do solo, apresentados na tabela 19. 
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Figura 34: Localização dos Pontos de Sondagem SPT 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017.
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Tabela 19 – Análise de Sondagem SPT 

Ponto Classe do 

solo 

Declividade 

% 

Z(m) ɸ 
 

C 

(kpa) 

γnat 

(kN/m³) 

γsub 

(kN/m³) 

γsat 

(kN/m³) 

SPT1 Latossolo  8 – 20  2,50 28,48 20,85 14,89 8,61 16,73 

SPT2 Latossolo 3 - 8 2,50 26,58 12,33 13,75 6,46 15,47 

SPT3 Latossolo 8 – 20 2,50 22,32 17,23 14,89 8,61 16,73 

SPT4 Latossolo 3 - 8 2,50 29,86 19,20 13,75 6,46 15,47 

SPT5 Latossolo 3 - 8 2,50 25,18 18,66 13,75 6,46 15,47 

SPT6 Latossolo 8 - 20 2,50 24,61 17,65 14,89 8,61 16,73 

SPT7 Nitossolo 8 – 20  1,20 24,33 15,14 18,90 9,16 19,30 

SPT8 Nitossolo 20 - 45 1,20 24,46 13,11 19,35 10,05 20,81 

SPT9 Nitossolo 8 – 20 1,20 19,55 11,99 18,90 9,16 19,30 

SPT10 Nitossolo 8 – 20 1,20 29,89 12,55 18,90 9,16 19,30 

SPT11 Nitossolo 8 – 20 1,20 27,51 13,65 18,90 9,16 19,30 

SPT12 Nitossolo 8 – 20 1,20 23,10 14,55 18,90 9,16 19,30 

SPT13 Latossolo  8 – 20 2,50 26,99 16,87 14,89 8,61 16,73 

SPT14 Cambissolo 20 - 45 0,75 27,65 10,33 17,33 10,88 18,19 

SPT15 Nitossolo 8 -20  1,20 23,66 14,21 18,90 9,16 19,30 

SPT16 Cambissolo 20 - 45 0,75 20,58 11,99 17,33 10,88 18,19 

SPT17 Latossolo 8 – 20 2,50 25,65 19,10 14,89 8,61 16,73 

SPT18 Latossolo 8 – 20 2,50 24,21 17,47 14,89 8,61 16,73 

SPT19 Nitossolo 8 – 20 1,20 24,19 15,38 18,90 9,16 19,30 

SPT20 Latossolo 8 – 20 1,20 25,67  16,77 14,89 8,61 16,73 

Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 Agruparam-se os dados conforme a declividade e classe de solos, os quais possibilitam 

gerar valores médios para ângulo de atrito, coesão e peso específico. 

Tabela 20: Análise e Sondagem SPT com Agrupamento 

Classe de Solo  Declividade % ɸ 
 

C γnat 

(kN/m³) 

γsub 

(kN/m³) 

γsat 

(kN/m³) 

Latossolo 3 a 8    27,20 16,73 13,75 6,46 15,47 

Latossolo 8 a 20 21,74 17,87 14,89 8,61 16,73 

Nitossolo 8 a 20 24,60 13,92 18,90 9,16 19,30 

Nitossolo 20 a 45 24,46 13,11 19,35 10,05 20,81 

Cambissolo 20 a 45 24,11 11,16 17,33 10,88 18,19 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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4.3 CÁLCULO DO FATOR DE SEGURANÇA DA ENCOSTA 

 Com o banco de dados que se obteve durante a pesquisa, foi possível realizar o 

cruzamento de informações como, mapa declividade, mapa uso ocupação solo, mapa direção 

vertente, sendo estes utilizados para o cálculo de álgebra de mapas. Posteriormente, foram 

analisados e utilizados os valores obtidos na análise dos ensaios SPT, Coesão do solo, ângulo 

de atrito, para se proceder ao cálculo do fator de segurança do solo. 

 Para o cálculo de fator de segurança foram observadas 04 possibilidades, sendo: 

1. Fator segurança para solo natural sem vegetação 

 

                     (15) 

 Para o cálculo do solo natural sem vegetação foi considerado a profundidade Z como 

sendo 1,5 m, também foi utilizado o peso específico natural, coesão do solo, inclinação da 

vertente. 

2. Fator segurança para solo saturado sem vegetação 

 

                    (16) 

 Para o cálculo do solo saturado sem vegetação foi considerado a profundidade Z como 

sendo 1,5 m, também utilizado o peso específico submerso, e peso especifico saturado, coesão 

do solo, inclinação da vertente. 

3. Fator segurança para solo natural com vegetação 

 

        (17) 

 

 Para o cálculo do solo natural com vegetação foi considerado a profundidade Z sendo 

1,5 m, também utilizado o peso específico natural, coesão do solo, inclinação da vertente, 

tensão das raízes e ângulo atrito solo, força do vento atuando na copa das árvores, peso das 

árvores sobre a vertente. 

4. Fator de segurança para solo saturado com vegetação 

 

      (18) 
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 Para o cálculo do solo saturado com vegetação foi considerado a profundidade Z 

sendo 1,5 m, também foi utilizado o peso específico submerso, ou seja, para solo totalmente 

saturado, coesão do solo, inclinação da vertente, tensão das raízes e ângulo atrito solo, força 

do vento atuando na copa das árvores, peso das árvores sobre a vertente. 

 Posteriormente foi realizado o cálculo da álgebra de mapas (Mapa Declividade, Mapa 

Direção de Encostas, Mapa Uso e Ocupação do Solo e Mapa de Solos), foram adicionadas às 

formulas na calculadora raster e ao final obtido foi como resultado os mapas das figuras 35, 

36, 37 e 38 nos quais estão presentes os fatores de segurança do solo. 

 Estes mapas foram classificados com fatores de segurança que variam de 10 até 1 

sendo, quanto menor o número, maior a suscetibilidade ao movimento de massa, conforme 

tabela 11 página 61. 
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Figura 35: Mapa Fator de Segurança do Solo Natural sem Vegetação 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Tabela 21 – Fator de Segurança do Solo Natural Sem Vegetação 

Fator Segurança Percentual da área total % 

10 < FS 4,68 % 

8< FS< 10 29,08% 

5 < FS <8 2,72 % 

4 < FS <5 21,94 % 

3< FS < 4 22,85 % 

2< FS < 3 10,38 % 

1,5 < FS < 2 6,52 % 

1< FS <1,5 1,42 % 

FS < 1 0,41 % 

Total 100 % 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

O mapa gerado a partir da primeira possibilidade, Fator de segurança para solo natural 

sem vegetação (Figura 35) demonstra que o solo natural possui pouca possibilidade de 

apresentar áreas com suscetibilidade ao movimento de massa, pois os pontos com fator de 

segurança menor que 1,5 estão em pequenas quantidades localizadas em área com declividade 

superior a 20% de inclinação, ou seja, áreas em que as forças solicitantes são maiores que as 

forças resistentes. 
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Figura 36: Mapa Fator de Segurança do Solo Saturado Sem Vegetação 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Tabela 22: Fator de Segurança do Solo Saturado Sem Vegetação 

Fator Segurança Percentual da área total % 

10 < FS 4,16 % 

8 < FS < 10 13,47% 

5 < FS < 8 6,13 % 

4 < FS < 5 16,20% 

3 < FS < 4 17,07% 

2 < FS < 3 23,93 % 

1,5 < FS < 2 12,65 % 

1 < FS < 1,5 4,09 % 

FS < 1 2,30 % 

Total 100 % 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 O mapa gerado a partir da segunda possibilidade, Fator segurança para solo saturado 

sem vegetação (Figura 36), já apresenta maiores pontos suscetíveis ao movimento de massa, 

ou seja, forças solicitantes maiores que as forças resistentes, que estão em pontos com 

declividade maiores que 20% e estão ligadas aos altos índices de pluviometria, aumentando as 

áreas com de fator de segurança menores que 1,5.  
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Figura 37: Mapa Fator de Segurança do Solo Natural com Vegetação 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Tabela 23 – Fator de Segurança do Solo Natural Com Vegetação 

Fator Segurança Percentual da área total % 

10 < FS 5,38 % 

8 < FS < 10 27,73% 

5 < FS < 8 3,50 % 

4 < FS < 5 23,02% 

3 < FS < 4 24,76% 

2 < FS < 3 8,80 % 

1,5 < FS < 2 5,45 % 

1 < FS < 1,5 1,15 % 

FS < 1 0,21 % 

Total 100 % 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 O mapa gerado a partir da terceira possibilidade, Fator segurança para solo natural 

com vegetação (Figura 37), apresenta valores de fator de segurança que demonstram a 

estabilização do terreno quando se leva em consideração a vegetação como agente protetor, 

fazendo com que as forças resistentes sejam aumentadas em relação às forças solicitantes, ou 

seja, reduz a tendência ao movimento de massa. 
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Figura 38: Mapa Fator de Segurança do Solo Saturado com Vegetação 

 
Fonte: Acervo do Autor. Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 
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Tabela 24: Fator de Segurança do Solo Saturado Com Vegetação 

Fator Segurança Percentual da área total % 

10 < FS 3,46 % 

8 < FS < 10 16,99% 

5 < FS < 8 6,71 % 

4 < FS < 5 12,90% 

3 < FS < 4 18,74% 

2 < FS < 3 23,16 % 

1,5 < FS < 2 14,71 % 

1 < FS < 1,5 2,13 % 

FS < 1 1,20 % 

Total 100 % 
Fonte: Elaboração: ZENARO, Fabio Alex, 2017. 

 

 O mapa gerado a partir da quarta possibilidade, Fator segurança para solo saturado 

com vegetação (Figura 38), já apresenta menos pontos com suscetibilidade ao 

escorregamento, ou seja, forças solicitantes são menores que as forças resistentes, devido a 

ação da cobertura vegetal que proporciona à vertente uma estabilidade, aumentando o fator de 

segurança do solo para as áreas com declividade elevada acima de 20%. 

 Observando os mapas gerados podemos verificar que, os pontos em que o solo 

apresenta maior suscetibilidade ou menor fator de segurança estão localizados nas classes de 

solo Cambissolos e Nitossolos, sempre em locais com declividade superior a 20%. Já os 

Latossolos não possuem pontos com tendência a escorregamento, pois estão localizados em 

declividades de até 20%. 

 Nos cálculos do Fator de Segurança do solo, apenas 0,31% da área de estudo 

apresentou resultados Fs <1,0 considerando o solo natural com vegetação, enquanto no solo 

natural sem vegetação da mesma área passou para 0,61%. Da mesma forma, comparando o 

solo saturado observou-se que apenas 1,20% da área de estudo apresentaram resultados 

Fs<1,0 neste solo com vegetação, enquanto o solo saturado sem vegetação passou para 3,3% 

na mesma área. Caso fosse retirado à cobertura vegetal de um mesmo solo as áreas de 

instabilidade aumentariam, assim como o solo saturado tem mais tendência ao movimento de 

massa que o solo natural. 

 Isso mostra que as áreas com declividade acentuada apresentam risco maior quando 

não possuem cobertura vegetal. A cobertura vegetal age de maneira a aumentar o fator de 

segurança, pois o solo, formando uma película que serve como filtro e absorve as 

precipitações agindo com o seu sistema radicular para estabilizar as vertentes, principalmente 

em locais com declividades superiores a 20% e aumentando a coesão do solo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O município de Chapecó-SC, nestes cem anos de emancipação político-administrativa 

apresenta um elevado crescimento urbano, tanto em contingente populacional quanto 

expansão territorial. O crescimento demográfico ocorreu sem o planejamento urbano em 

alguns pontos dos espaços urbanos, em especial nas áreas mais afastadas do centro, e ligadas a 

topografia de grande declividade e que podem provocar alteração na paisagem nos momentos 

de eventos naturais e ou intervenção antrópica. Os ensaios de solos realizados em 10 pontos 

da área de estudo demonstraram as características físicas do solo, e os três tipos de solos 

presentes no perímetro urbano do município de Chapecó-SC conforme mapeamento da 

Epagri, com suas respectivas declividades, sendo: 6% de solo do tipo Cambissolo com 

declividade de 20 a 75%; 23% de Nitossolo com declividade de 20 a 45%; e 71% de solo do 

tipo Latossolo com declividade máxima de 20%.  

 Os testes de taxa de infiltração apresentaram a velocidade básica de infiltração 

variando de 64 mm/h a 466 mm/h, sendo muito alta na maior parte da área devido à presença 

do Latossolo. Isso auxilia na diminuição do escoamento superficial da água, principalmente 

nos momentos de grande volume de chuvas, uma vez que o município apresentou média anual 

de 1900 mm.  

 Os cálculos do ângulo de atrito e coesão do solo realizados a partir de dados de 20 

pontos de sondagem SPT e elaboração de mapas temáticos referente à altimetria, direção da 

vertente, declividade e de uso e ocupação do solo, forneceram informações importantes para a 

elaboração dos mapas de fator de segurança do solo natural e saturado, com e sem vegetação. 

O estudo mostra que as áreas de maior suscetibilidade a processos de movimento de massa 

foram observadas em faixas estreitas de solos na região sudoeste do perímetro urbano do 

município de Chapecó-SC, conhecido como Contorno Viário e bairro Efapi, além de 

pequenos pontos em áreas da região leste e norte. A maioria dessa área situa-se em solo do 

tipo Cambissolo com elevada declividade. Estes solos quando saturados e sem vegetação 

apresentam-se como áreas instáveis e necessitam de maior atenção devido ao fator de 

segurança ser inferior a 1.  

 Esses resultados subsidiam as ações de gestão e planejamento urbano identificando as 

possíveis áreas de riscos, presentes no perímetro urbano do município de Chapecó, destinadas 

à futuras ocupações, uma vez que, ainda não estão totalmente habitadas. 
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 Hoje, a maior parte dessa área de elevada declividade e suscetibilidade ao movimento 

de massa encontra-se coberta com vegetação, fornecendo maior segurança ao solo e evitando 

escorregamentos. O perímetro urbano do município de Chapecó ainda dispõe de outras áreas 

desocupadas, que fornecem maior segurança à população devido às características físicas e 

geológicas do solo apresentar resultados favoráveis, como revelo suave com declividade 

máxima de 15 %, e fatores de segurança ao movimento de massa que variam de 3 a 10, ou 

seja, ótima estabilidade. 

 Estudos como este precisam participar do acervo de banco de dados do município, 

pois subsidiam o crescimento e desenvolvimento da cidade, disponibilizando, inclusive à 

sociedade, informações sobre riscos ambientais que atingem a dimensão social e econômica 

do espaço urbano. Outras possibilidades de estudos referentes ao ambiente urbano de 

Chapecó-SC são necessárias para evitar que o crescimento da cidade aumente os problemas e 

reduza a qualidade de vida da população. Oportunidades não faltam, uma vez que a geologia e 

geomorfologia do solo do município servem de objeto de estudo para novas perspectivas, 

referente à ocupação do ambiente urbano, proporcionando melhor conhecimento no espaço 

em que se vive e contribuindo com a redução dos impactos ambientais no momento de 

alteração da paisagem.  
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